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KAF SÜRESİ 

[45 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kaf. Şerefli Kur 'an'a anda/sun. 

2, 3. Doğrusu, onlar, kendilerinden birinin, uyarıp irşad etmek için 
gelmesine şaşırdılar da kafirler: "Bu, ne tuhaf şey!" dediler, "Biz ölüp de 
toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, aklın alamayacağı kadar uzak 
bir ihtimal!" 

Tefsiri : 

Sahih olan görüşe göre sure başlarında bulunan, ı.r ,,_; ve 0 harfleri, (Jİ, r-• 
ve ._,..J:, harfleri gibidir. Şu kadarı var ki , bunlar tek harf iken diğerleri birbirine 
bitişmiş harflerdir. Bunlar hakkında daha önce bilgi vermiştik. 1 

Bu surenin başında, kendisiyle yemin edilen ile kendisine yemin edilen aynı 
şeydir. O da, Kur'an'dır. Allah Teala Kur'an' ın doğru ve kendi katından gelen 
gerçek olduğuna, Kur'an'a yemin etmiştir. Bu yüzden yeminin cevabını hazfedip 
açıkça belirtmemiştir. Çünkü yeminde buna delalet söz konusudur. Ya da hedef, 
kendisiyle yemin edilenin kendisi olduğu için cevabı hazfetmiştir. Nitekim daha 
önce bu konuya işaret etmiştik. 

Daha sonra Allah Teala, kafirlerin ortada şaşırtacak bir neden yokken şaşır
malarından bahsetmeye başladı . Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Elif, 
Lam, Ra. İşte bunlar o h ikmetli Kitabın ayetleridir. "insanları uyar. Müminlere, 

1 Bakara ve Yasin surelerinin baş kısmına bk. 
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Rab/erinin üstün sadakat makamı vereceğin i  müjdele!" diye içlerinden bir insana 
vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kafirler: "Besbelli 
ki bu, sihirbazın teki!" dediler. "2 Allah'ın bir kuluna vahyetmesinde ne tür bir 
acayiplik vardı ki, kafirler "Besbelli ki bu, sihirbazın teki!" dediler? Yaratıcının 
peygamberinin diliyle kullarına hayır ve şerre giden yolu göstermesi, onların 
ölümden sonra akıbetlerini bildirmesi ve kendi emir ve yasaklarını onlara iletmek 
suretiyle onlara merhamet etmesinde, onlara yol gösterip nimet vermesinde hiç 
tuhaflık söz konusu olur mu? O halde Kur'an' ın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi 
vesellem- vahyedilmesini neden tuhaf görüyorlar? Ona vahyolunanı neden sihir 
olarak yaftalıyorlar? Son derece cahil ve zalim olmasalardı, böyle davranmaz
lardı. Hakikatte gerçekten şaşılacak ve tuhaf görülecek husus, onların bu şekilde 
konuşmaları ile ilahi mesajı yalanlamalarıdır: "Eğer onların iman etmemelerine 
şaşırıyorsan bil ki asıl şaşılacak olan, onların: 'Ölüp toprak olduktan sonra biz 
yen iden mi yaratılacakmışız? ' demeleridir. "3 

4. Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğin i  kesinlikle bilmekteyiz. Ya
nımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. 

5. Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şa
şırmış bir haldedirler. 

6. Ustlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl 
donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. 

7. Yeri de döşedik, oraya dengeyi sağlayacak ağır baskılar, sabit ulu 
dağlar yerleştirdik. Orada, gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler 
bitirdi le. 

8. Bütün bunları, Rabbine yönelecek her kula Yaradanın kudretini 
hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret num unesi ol
ması için yaptık. 

2 Yunus 10/1-2. 
3 er-Ra'd 13/5. Bk. et-Tibyan, s. 425-426. 
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Tefsiri: 
Ayette geçen �I kelimesi, Rabbine yönelen anlamına gelir. Kul önce bu 

ayetlerde ifade edilen hususları düşünüp ibret alır, daha sonra bunlar sayesinde 
basiret sahibi olur. Her ne kadar sekizinci ayette ;; � lafzı <.S�� lafzından önce 
zikredilmiş olsa da, düşünüp ibret almak basiret sahibi olmaktan önce gelir.4 

��� 

�t; l5 · u �G �\; .. : ıı � ci :: -) . ı.Y- ..r .J 
., c � � 

�' ·� 4 t:lb 4J s-ı�� 
9, 1 0. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen 

ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik. 

Tefsiri: 
Allah Teala hurma ağaçları hakkında bir başka ayette şöyle buyurmuştur: 

"Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak 
derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı  
sanıyorsunuz?"5 

j>.JI .J.1, Hurmanın zarından kurtulmaya başladığı ilk andaki haline denir. 
Bunun kat·uğuna ise LS..riS:JI adı verilir. -�JI ise, mübağala sigasında olup ism-i 
mef'ul anlamına gelir. Buna göre manası, birbiri üstüne konmuş demektir. Mey
veler için kullanıldığı zaman, ağacın dallarının kırılacağı kadar çok olması anla
mına gelir. Ancak �I kelimesinin, zarda kaldığı sürece hurmanın adı olduğu 
da söylenmiştir. Buna göre zar açılıp hurmalar çıkmaya başladığı zaman artık 
bunlara .:L:-a:Jı denmez.6 

1 1 .  Kullara rızık olması için. ve o su ile ölü bir memlekete can verdik. 
işte insanların yeniden dirilmesi de böyledir. 

4 İ'lamu'l·muvakkıin, 1, 1 94. 
5 eş-Şuara 26/148. 
6 Zadu' l-maad. iV, 338. 
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12. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. 

13. Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleri de (yalanladı/ar). 

1 4. Eyke halkı ve Tübba ' kavmi de. Bütün bunlar peygamber/eri 
yalanladılar da tehdidim gerçekleşti! 

1 5 . İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma 
hususunda şüphe içindedirler. 

1 6. İnsanı Biz yarattık, onun için, nefsinin kendisine neler fısıldadığı
nı, neler telkin ettiğini de Biz pek iyi biliriz. Çünkü Biz ona şahdamarın
dan daha yakınız. 

Tefsiri : 

Allah'ın bu sözünü nasıl anladığımız sorulacak olursa şöyle cevap verilir: 

Bu ayet hakkında iki görüş ileri sürülmüştür: 

a) Allah'ın kuluna yakın olması, ilmi iledir. Bundan dolayıdır ki, bu ayette , 
insanın nefsinin kendisine fısıldayıp telkin ettiklerini, ilmi ile birlikte zikretmiştir. 
�J}I J..>- (şahdamarı) ise , insanın boğazında bulunan bir damarın adıdır. Bu 
damar, ne zaman kesilse insan ölür. Kalbin bölümleri ile bu damar, birbirine 
perdeler. Allah Teala kulun sırlarını ve içinde olanları bilir. Hiçbir şey buna engel 
olamaz. 

b) Allah Tea.Ja, kulun kalbine ulaşan melekleri vasıtasıyla ona yakındır. Bu 
sayede şahdamarından daha fazla ona yakın olur. Hocamızın da görüşü bu 
doğrultudadır. 7 Bir defasında onu, şöyle derken işitmiştim: "Bu ayet, şu ayetlere 
benzer: 'Biz, bu Kur'anı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin birtakım haber
lerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. '8 , 'O halde Biz Kur'anı okuduğumuzda, 
sen de onun okunuşunu izle!'9 Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- kıssaları 
Allah'ın emriyle anlatan Cebrail (a.s . ) 'dır. Ancak O'nun emri ile anlattığı için 
kıssaların Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- öğretilmesi Allah'a nispet edil
miştir. Aynı şekilde Kur'an' ı Allah Resulü ' ne -sallallahu aleyhi vesellem- okuyan da 
Cebrail (a.s . ) 'dır. n itekim Sahih-i Buharl'de İbn Abbas'tan bu ayetin tefsirine 
ilişkin nakledilen rivayette bunu gösterir: O bu konuda şöyle demiştir: "Elçimiz 
okuduğu zaman, onun okuyuşunu bitirinceye kadar dinlemek için sus!" 10 

7 Muhtemelen İbn Kayyim burada İbn Teymiye'yi kastetmektedir. [Mütercim] 
8 Yusuf 12/3. 
9 el-Kıyame 75/18.  
10 Buharl' nin Sahih' indeki rivayet şu şekildedir: "Hz. Peygamber kendisine vahiy geldiği zaman 

dilini kımıldatırdı .  Bunun üzerine ona, "vahiyden bir şey kaçırırım diye dilini kımıldatma! 
Çünkü onu kalbinde toplamak bize aittir" denildi. Ayette geçen (el-Kıyame 75/18) .e,;\ j ta
biri, "onu okumamız" anlamına gelir. ,ı.;i_; bL;ifadesi, sana indirdiğimiz zaman, � .cT_; dl.; 
�l:-! W-" ifadesi ise onu senin dilinle açıklamak bize düşer manasınadır." (Buhar!, Fedfülu'l
Kur'an, 28) 
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Kanaatime göre ayetin baş tarafı bu yoruma izin vermez. Çünkü Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: . İnsanı Biz yarattık, onun için, nefsinin kendisine neler fısıl
dadığını, neler telkin ettiğini de Biz pek iyi biliriz. 

Bu itirazımıza "Allah' ın insanları yaratması da vasıtalarla olmuştur. Onları 
meleklerin vasıtasıyla yaratmıştır. " şeklinde karşı çıkılabilir. Bu durumda şöy
le deriz: Sahih-i Müslim'de nutfenin melekler tarafından yaratılması hakkında 
Huzeyfe'den nakledilen şöyle bir hadis vardır: Nutfeyi yaratan melek, "Ya Rabbi! 
Erkek mi olsun dişi mi? Sağlıklı mı olsun, sakat mı?" diye sorar. Rabbin de dile
diği gibi hükmeder ve melek onu yazar. " 1 1 Yine de gerçek ve tek yaratıcı Allah 
Teala' dır. O'nun tek yaratıcı olması, izni, iradesi ve gücü ile yaratmada melekleri 
kullanmasıyla çatışmaz. Çünkü meleklerin yaptığı fiiller ile yaratmaları, aslında 
Allah' ın yaratmasından ibarettir. Gerçekte O'nun dışında bir yaratıcı yoktur. 12 

1 7. !ki melek ( insanın)  sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yaz
maktadırlar. 

18. insan h içbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır 
b ir melek bulunmasın .  

19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de: işte (ey insan} bu, senin 
öteden beri kaçtığın şeydir, denir. 

20. Sur'a üfürülür; işte bu, geleceği vadedilen gündür. 

21 . Herkes, yan ında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. 

1 1  Müslim, Kader, 2 .  
12 Medaricu's-salikin, i l ,  290. 
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22. Anda/sun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kal
dırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir) . 

23-26. Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu 
emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kafiri, hayra bütün gücüyle engel 
olanı, azgın şüpheciyi Cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilah edi
neni, şiddetli azaba birlikte atın! 

27. Yan ındaki arkadaş: "Ya Rabbi, der, onu ben saptırmadım, ken
disi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içinde idi. " Yanındaki arkadaşı 
Şeytan onun Cehenneme atılacağını anlayınca böyle diyecektir. Burada 
siyaktan Al/ahın mahkemesinde bu iki yoldaşın birbirini suçladıkları an
/aşılmaktadır. Anlaşılan kôfir insan şeytan arkadaşının kendisini saptırdı
ğını ileri sürünce o, bu cevabı vermektedir. 

28, 29. "Çekişmeyin huzurumda! buyurur Allah. Çünkü Ben daha 
önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiş
tirilmez. Ben, kullarıma karşı asla zu/metmem!" 

Tefsiri: 

Ben, kullarıma karşı asla zulmetmem! ifadesi şu anlama gelir: Hiç kimseyi 
başkasının günahından dolayı sorumlu tutmam! Hiç kimsenin de işlediği salih 
amelin mükafatını vermemezlik yapmam! 

Bunun içindir ki; Allah Teala, bu ayetten önce "Çünkü Ben daha önce gele
cek tehlikeyi size bildirmiştim. " buyurmuştur. Bu ifade, Allah Teala'nın kullarına 
deliller sunduğu, emir ve yasaklarını ilettiği anlamını taşır. Bundan sonra onları 
sorumlu tutarsa zalim olmaz. Emir ve yasaklarını iletmeden kullarını sorumlu 
tutsaydı zalim olurdu. Bu zulmü işlemekten Allah Teala beridir. 13 

Kur'an dan İstifade Etme Yolları 

------ -�----
13 Medaricu's-salikln, 1, 236. 
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30. O gün Cehenneme "Doldun mu?" deriz. O da "Daha var mı?" 
der. 

31. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır; (on/ardan) uzakta ol
mayacaktır. 

32, 33. İşte size vadedilen Cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine 
riayet eden, görmediği halde Rahmcin'dan korkan ve Allah'a yönelmiş 
bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. 

34. Oraya selametle girin. İşte bu, ebedi yaşamanın başladığı gündür. 

35. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası 
da vardır. 

36. Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar 
dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı! 

37. Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip topla
yarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. 

Tefsiri: 

Kur'an' dan yararlanmak istediğin zaman, okuma ve dinleme esnasında kal
bini tamamen ona ver, Kur' an ile insanlarla konuşan Allah ile diyalog halinde 
olan birinin konsantre olması gibi konsantre ol! Çünkü Kur'an, Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- lisanı ile Allah'ın sana yönelttiği bir hitaptır. Nitekim Allah 
Teala şöyle buyurmaktadır: "Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini 
derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. "14 

Kur'an ayetlerinden istifade etmek şunlara bağlıdır: a) Faydayı sağlayacak 
etkileyici güç, b) Faydalanmaya uygun mekan, c) Etkinin meydana gelebilmesi 
için gerekli şartlar, d) Etkilenmeyi önleyecek engellerin ortadan kalkması. Yu
karıdaki ayet-i kerime en veciz , en açık ve maksada en iyi şekilde delalet eden 
lafızlarla bunların hepsini içermiştir. 

Ayetin ._s},P .!.IJ1 J. �1 (Elbette bunda ders vardır) kısmı, yukarıdaki istifade 
şartlarından "faydalanmaya uygun mekan" a işaret etmektedir. Bu mekanla kasıt 
da Allah'ın mesajını akleden diri kalptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Peygamberin söyledikleri, ancak Allah 'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir 
Kur'an' dır. Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. "15 Bu ayetteki 
"diri olanlar" ifadesi "kalbi diri olanlar" anlamına gelir. 

Ayetin pı .)il jl (can kulağıyla dinleyen) kısmı, kulağını Kur'an'a verenler, 
kendisine bır şeyler söyleyen kimseyi can kulağıyla dinleyenler anlamına gelir. 
Bu da, sözden etkilenmenin şartıdır. 

14 Kaf 50/37. 
15 Yasin 36/69-70. 
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Ayetin � jJ>J (zihnini derleyip toplayarak) kısmı gönlü ve zihni dinleme 
esnasında başka şeylerle meşgul olmayıp tamamen dinlenilen söze konsantre 
olmuş kimseyi anlatır. Nitekim İbn Kuteybe şöyle demiştir: "Allah' ın kitabını 
gönlünü ve zihnini vererek dinle! Gafil ve dalgın olarak değil ! "  İşte bu, etkinin 
meydana gelmesini önleyen engellere işarettir. Bu engeller ise aklın ve gönlün, 
kendisine söylenen sözleri akletme, anlama ve düşünme konusunda gafil ve dal
gın olmasıdır. 

Faydayı sağlayacak etkileyici güç Kur'an, faydalanmaya uygun mekan diri 
kalp, etkinin meydana gelebilmesi için gerekli şart can kulağı ile dinlemek ve 
etkilemeyi önleyen engel de zihnin ve gönlün İlahi mesaja karşı dalgın ve gafil 
olması, onunla değil de başka şeyle ilgilenmesidir. İlk üç şart gerçekleşir, engel 
de ortadan kalkarsa etki ortaya çıkar. Bir başka ifade ile Kur' an' dan istifade edilir 
ve öğüt alınır. 

Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: "Eğer etkilenme bu şartların tamamının 
gerçekleşmesi ile hasıl oluyorsa e · ıı _)ji jl ifadesindeki ) edatının kullanılma
sının sebebi nedir? Halbuki burası iki ihtimalden birini göstermeye yarayan_,\ 
edatının değil _, edatının yeridir. " Bu soruya şu şekilde cevap verilir: "Bu, son 
derece yerinde bir sorudur. Bunun yanıtı ise şu şekildedir: Ayet-i kerimede ken
disine seslenilen muhatabın hali dikkate alınarak _,ı edatı kullanılmıştır. Çünkü 
insanlardan öyleleri var ki, kalpleri diri, bilinçleri açık ve fıtratları da düzgündür. 
Böyleleri kalbi ile düşünür, fikri ile hareket ederse kalbi ve aklı Kur'an' ın hak ve 
doğru olduğunu ona gösterir. Kalbi de Kur'an' ın anlattıklarının doğru olduğuna 
şahit olur. Kur'an' ın onun kalbine temas etmesi, fıtrat nuruna ilave bir nur olur. 
İşte bu, şu ayetlerde kendilerinden şöyle söz edilen kimselerin özelliğidir: "Kendi
lerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin (Kur 'an'ın) gerçek olduğunu bi
lir; onun, mutlak galip ve övgüye lôyık olan (Allah 'ın) yoluna ilettiğini görürler. "16 
''Allah, göklerin ve yerin nürudur. O'nun nürunun temsili, içinde lamba bulunan 
bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye 
benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek 
bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, 
kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği 
kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her 
şeyi bilir. "17 

İşte bu, vahiy nuru ile fıtrat nurunun birleşmesidir. Bu durum, diri ve bilinçli 
kalbe sahip olan kimselerde görülür. 

Bu ayetin taşıdığı anlam ve ibretleri "İctimau'l-cüyuşi' l-islamiye ala ğazvi'l
muattıla ve'l-cehmiyye" adlı kitapta açıkladık. 

16 Sebe' 34/6. 
1 7  en-Nur 24/35. 
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Kalbi olan kimse kalbi ile Kur'an' ın manalarını buluşturur ve hemen bu 
manaların kalbine yazılmış olduğunu fark eder. Böylece Kur'an' ı kalbinden 
okur. 

İnsanlardan öyleleri de var ki, tam bir hazırlık içinde olmazlar, kalpleri bilinç
ten uzaktır, düzgün bir yaşamları da yoktur. İşte böyleleri kendilerine hak ile batılı 
açıklayacak bir şahide ihtiyaç duyarlar. Çünkü onların kalplerinin yaşam ritmi, 
nuru ve fıtratlarındaki zekaları diri ve bilinçli kalbe sahip kimsenin ulaştığı yere 
ulaşamamıştır. Böyle birinin hidayetinin gerçekleşmesi ancak tamamen söze ku
lak vermesi, sözü düşünmesi ve manaları hakkında kafa yorması ile mümkün 
olur. Bunu yapınca da Kur'an'ın hak olduğunu anlar. 

Buraya kadar iki insan tipi karşımıza çıkmıştır. Bunlardan ilki kendisine söy
lenen ve haber verilen bilgileri bizzat kendisi anlayan insan tipini; ikincisi ise 
kendisine haber veren kimsenin doğruluğunu ve eminliğini bilen insan tipini 
yansıtmaktadır. Bu ikinci gruba giren insanlar "Falancanın bana haber vermesi 
yeterlidir" derler. İşte bu kimseler "iman" makamındadırlar. Diğerleri ise "ihsan" 
makamında olup yakin ilmine ulaşmış, kalbleri de buradan ayne' l-yakin mer
tebesine yükselmiştir. Böylece küfürden çıkıp İslam'a girmesini sağlayan kesin 
tasdik de onun ayrılmaz parçası olmuştur. 

Ayne'l-yakin iki çeşittir. Bunlardan b iri dünyada; diğeri ahirette söz konusu
dur. Dünyada söz konusu olan ayne' l-yakinin kalp ile ilişkisi görenin gözü ile iliş
kisine benzer. Peygamberlerin gayb konusunda verdiği haberler ahirette apaçık 
göz ile, dünyada ise ancak basiret ile görülür. İşte bu, ayne' l-yakinin iki türünün 
açıklamasıdır. 

Bu sure, ehl-i kelamın sözlerine; ehl-i ma'kulün de akli çıkarımlarına ihtiyaç 
bırakmayacak derecede yeterli ve ikna edici biçimde iman esaslarını bir arada 
vermektedir. Şöyle ki bu mübarek sure , yaratılışın başlangıcı, ahiret, tevhid, nü
büvvet, meleklere iman konularının açıklaması ile , insanların helak olacak bed
bahtlar ve kurtuluşa erecek gerçek mutlular şeklinde ikiye ayrılacağı ve bunla
rın özelliklerini içermektedir. Ayrıca Allah ' ın kemal sıfatlarını, zıt olan şeylerden 
münezzeh olduğunu, noksan ve kusurlardan beri olduğunu anlatmaktadır. Bu 
surede büyük ve küçük iki kıyametten, büyük ve küçük iki alemden söz edil
mektedir. Büyük alem, ahiret alemi; küçük alem de dünya alemidir. Ayrıca in
sanın yaratılışı, ölümü , yeniden dirilişi, ölüm anındaki durumu, dirileceği günkü 
hali anlatılmaktadır. Hatta Allah Teala'n ın insana kendi nefsinin ne fısıldadığını 
bilecek kadar onu her açıdan kuşattığı haber verilmiş, hafaza· meleklerinin gö
revlendirilmesinden ,  bu meleklerin insanın söylediği her sözü kaydetmesinden, 
kıyamet günü yaptıklarının karşılığını tastamam göreceğinden söz edilmiş, bir 
meleğin onu süreceğinden bir meleğin de onun yaptıklarına şahit olacağından 
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bahsedilmiştir. Onu süren melek geldiği zaman kendisine "İşte yanımdaki hazır" 
der. Yani hazırlamam emredilenleri hazırladım. İşte bu esnada şöyle denir: "Hay
di ikiniz her inatçı kafiri Cehenneme atın." Bu durum, suçlu birinin hükümdarın 
huzuruna getirilip "Bu falanca, onu getirdim" denmesi ve hükümdarın da "Bunu 
hapse atın ve gerektiği şekilde onu cezalandırın." buyurmasına benzer. 

Şurası da mutlaka düşünülmeli .  . .  Bu sure Allah Teala'nın kendisine itaat 
eden ve isyan eden bedeni aynen dirilticeğine, sonra bunu ödüllendireceğini ve 
cezalandıracağını açık bir şekilde göstermektedir. Aynı şekilde iman eden ruhun 
bizzat kendisini ödüllendireceğini, inkar eden ruhun da bizzat kendisini cezalan
dıracağını, bunlardan başka ruh yaratıp da onları ödüllendirip cezalandırma
yacağını açıklamaktadır. Peygamberlerin haber verdiği ahiret hayatını bilmeyen 
bazıları bunun tersini söylemiştir. Şöyle ki, Allah Teala'nın dünyadaki bedenin 
dışında tamamen başka bir beden yaratacağını, ödül ve azabın da o bedene ve
rileceğini, ruhun da bedenin arazlarından biri olduğunu, dolayısıyla Allah'ın bu 
ruhtan başka bir ruh; bu bedenden başka bir beden yaratacağını iddia etmişler
dir. İşte bu iddia, istisnasız bütün peygamberlerin anlattıklarına, Kur'an ve sünnet 
ile tüm İlahi kitaplara muhaliftir. Aslında bu iddia, ahiret hayatını inkar etmektir. 
Bunu savunanlar da ahireti yalanlayanların görüşleri ile mutabakat içindedir
ler. Bu iddiayı savunanlar, aslında Allah'ın sahip olduğumuz bedenlerden başka 
ödül ve ceza vereceği başka bedenler yaratmaya gücünün yettiğini inkar etmi
yorlar. Böyle bir inkar hiç mümkün mü?! Kaldı ki onlar, insan türünün merhale 
merhale yaratılışına şahit olmaktalar. Zira Allah Teala ruhlarını teslim eden bütün 
bedenlerden başka yeni bedenler ve ruhlar yaratmaktadır. Onların açık seçik 
şahit oldukları bu gerçeği hayretle karşılamalarına anlam vermek mümkün değil. 
Ama onlar ufalanıp toz toprak olan bedenlerin aynen diriltilmesini yadırgıyor ve 
bedenlerin ödül ve ceza için yeniden aynen diriltilmesini şaşılacak bir şey olarak 
görmüşlerdir. Bu yüzden de şöyle demişlerdir: "Gerçekten biz öldüğümüz, top
rak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?"18; "Biz öldüğümüz ve toprak 
olduğumuz zaman mı (dirileceğiz)? Bu, akla uzak bir dönüştür. "ı9 

Eğer ahirette verilecek ceza bu bedenlerden başka bedenlere verilecek ol
saydı bu, yeniden dirilme ve bir dönüş olmazdı. Aksine yeni bir başlangıç olurdu. 
Bu durumda "Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. "20 
ayetinin önemli bir anlamı kalmazdı. Allah Teala bu ayeti sorulduğu farz edilen 
bir sorunun cevabı olarak indirmiştir. Söz konusu soru Allah'ın cesedin toprağa 
karışmış parçalan ile ayrılması mümkün görülmeyen unsurlara dönüşmüş kı
sımlarının nasıl bir araya geleceği hakkındadır. İşte böyle bir soruya Allah Teala 
toprağın insanların etlerini, kemiklerini, saçlarını ve daha başka kısımlarını eksilt-

18 es-5affat 37/16. 
19 Kaf 50/3. 
20 Kaf 50/4. 
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mesini bu kısımları normal halinde bildiği gibi bildiğini haber verdi . Gerçekten 
de Allah Teala insan dağılıp yok olduktan sonra vücudunun parçalarını toplayıp 
meydana getirmeye ve onu yeniden yaratmaya güç yetirir. Allah Teala ilminin, 
kudretinin ve hikmetinin mükemmel olduğunu ifade ederek ahiret hayatını açık
lamıştır. 

Yeniden dirilmeyi inkar edenlerin bütün şüpheleri şu üç maddede toplanır: 

a) Bir daha ayrışmayacak ve bir şahsı diğer şahıstan ayırt etme imkanı bı
rakmayacak şekilde cesedin parçalarının toprağa karışması . 

b) Allah Teala'nın kudretinin bununla bir ilgisi yoktur. 

c) Bunda bir fayda yoktur. Bir başka ifade ile hikmet, insan türünün yaşa
mını nesil nesil devam ettirmesindedir. Bu, diğerine göre daha açıktır. Ne zaman 
bir nesil yok olsa başka bir nesil onun yerini alır. İnsan türünün tamamının öldü
rülüp sonra diriltilmesinde ise bir hikmet yoktur. 

Kur' an' ı Kerim' de ahiret hayatının delilleri üç ana esasa dayanmaktadır: 

a) Allah Tea!a'nın ilminin mükemmelliğini açıklama.  Bu durum şu ayetlerde 
görülmektedir: "Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor 
ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış 
olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. "21 "Hatta o kCıfirlere 
gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, yine de "Galiba gözle
rimiz bağlandı, belki de büyüye tutulduk! " derler. Anda/sun, biz gökte birtakım 
burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik. "22 "Biz, toprağın onlardan 
neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap 
vardır. "23 

b) Allah' ın kudretinin mükemmelliğini açıklamak. Nitekim şu ayetlerde bu 
durum görülmektedir: "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya 
kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. "24, 
"Evet, bizim, onun parmak uçların ı  bile aynen eski haline getirmeye gücümüz 
yeter. "25, "Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye 
hakkıyla kadirdir. "26 

Allah Teala şu ayette hem ilmini hem de kudretini birlikte zikretmiştir: 
"Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla 
kadirdir. "27 

21  Yasin 36/78-79. 
22 el-Hicr 15/14- 16. 
23 Kaf 50/4. 
24 Yasin 36/8 1 .  
25 el-Kıyame 75/4. 
26 el-Hace 22/6. 
27 Yasin 36181 .  
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c) Hikmetinin mükemmelliğini açıklamak. Bu durum da şu ayetler de gö
rülmektedir: "Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye 
yaratmadık. "28 "Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, 
inkôr edenlerin zannıdır. Vay o inkôr edenlerin ateşteki haline!"29 "İnsan, kendi
sinin başıboş bırakılacağını mı sanır! "30 "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve si
zin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve 
hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilôh yoktur, O, yüce Arş 'ın sahibidir. "31 
"Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi amel
ler işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!"32 

işte bu delillere göre doğrusu şu ki; ahiret hayatı, din ile birlikte akılca da ma
lumdur. Allah ' ın ,  isimlerinin ve sıfatlarının kemali bunu gerektirmektedir. Allah 
Teala inkar edenlerin söylediği sözlerden münezzehtir. Aynı şekilde diğer bütün 
ayıp ve noksanlardan da münezzehtir. 

Bu surede Allah Teala ahiret hayatını inkar edenlerin hakkı yalanlarken ka
rışıklık ve şaşkınlık içine düştüklerini haber vermiştir: "Bilakis onlar, hak kendile
rine gelince yalanladı lar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. "33 Bu ayet onların 
durumunun, her hangi bir neticeye ulaşmaya imkan vermeyecek şekilde karı
şık olduğunu bildirmektedir. Daha sonra Allah Teala onları, gökyüzü alemini, 
bu alemin yapısını, yüksekliğini, düzgünlüğünü, güzelliğini, parçalarının birbiri 
ile uyumunu; sufü alem olan yeryüzünü, yeryüzünün nasıl yayıldığını, buranın 
amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için nasıl hazırlandığını, dağlarla 
sabitlendiğini , bir çok faydanın burada var edildiğini ,  rengarenk, çeşit çeşit, farklı 
miktarlarda, değişik fayda ve özelliklerde bitki türlerinden bütün güzel örneklerin 
yeşertildiğini incelemeye davet etmiştir. Gerçekten de bunlarda ibret alınacak 
çok şey vardır. Rabbine yönelen kul bunları görür ve bunların delaleti ile pey
gamberlerin haber verdiği tevhid ve ahiret konularının hak olduğunu düşünür. 
Bu şekilde çevresine bakan kimse, ilk olarak bunları görür, sonra düşünür. Bütün 
bunlardan sadece kalbi ve diğer organları ile Allah'a yönelen bir kul yararlanır. 

Allah Teala Kur'an' ın ilk muhataplarını rızıklarının, yiyeceklerinin, giyecek
lerinin, bineklerinin ve bahçelerinin ana maddesi hakkında düşünmeye davet 
etmiştir. Bütün bunların ana maddesi Allah Teala'nın gökten indirdiği ve bere
ketli kıldığı sudur. Öyle ki bu su sayesinde türlü türlü ürünler ve meyveler veren 
bahçeler oluşur. Yetişen ürünlerin bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah, bir kısmı kır-

28 ed-Duhah 44/38. 
29 Sad 38/27 .  
30 el-Kıyame 75/36. 
3 1  el-Mü'minCın 23/115-1 16. 
32 el-Casiye 45/21. 
33 Kat 50/5. 
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mızı, bir kısmı sarı, bir kısmı tatlı, bir kısmı mayhoştur. Hepsinin şekli ve yetişme 
yeri varklıdır. Hacminin , şeklinin, faydasının ve özelliklerinin farklılığına rağmen 
bütün tahıllar da su sayesinde yeşerir. Allah Teala bu surede hurmaya müstakil 
yer vermiştir. Çünkü hurma, ilk muhatapların rahatlıkla düşünebileceği bir takım 
delalet ve ibretleri taşımaktaydı. Hasılı kelam Allah Teala cansız hale gelen top
rağa su ile can verir. 

"İşte ölmüş insanların mezarlarından çıkışı da böyle olacaktır. "34 Topraktan 
meyveler, ürünler, tahıllar ve diğer yiyecekler nasıl çıkıyorsa, siz ey yeniden diri
lişi inkar edenler! Sizin de toprağın içinde çürüdükten sonra yeniden diriltilmeniz 
böyle olacaktır! 

Bu ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim' de yapılan kıyasları " İ ' lamu' l-muvakkıi'n" adlı 
kitabımızda açıkladık ve bunlardaki bir takım mana ve ibretlere orada yer verdik. 

Daha sonra Allah Teala en güzel biçimde, en özlü ifade ile ve hiçbir şüpheye 
yer bırakmayacak tarzda peygamberliği açıklamaya başladı. Nuh kavmine , Ad, 
Semud, LCıt kavmine, Firavun kavmine peygamberler gönderdiğini, bu toplum
larında onları yalanladığını, bunun üzerine onları çeşitli azaplarla helak ettiğini, 
böylece peygamberlerin inanmadıkları takdirde onları uyardıkları tehditleri ger
çekleştirdiğini anlattı. Böylece o kavimlere gönderilen elçilerin peygamberlikle
rini ve her hangi bir hocadan ders almadan, her hangi bir kitabı okur�adan, 
buna rağmen ayrıntılı biçimde ehl-i kitabın bilgilerine mutabık olarak onlardan 
bahseden elçinin peygamberliğini açıkladı. Bu konuda sadece iftiraya ve hiçbir 
şekilde kafa yormadan bilinecek kadar açık olan/zarlıriyat konuları inkar ederek 
büyüklenmeye dayalı sorular sorulabilir. Ya da bazı insanların başına geldiği gibi 
bir takım musibetlere uğramış ve zihni faaliyetlerini yitirmiş kimseler soru sora
bilir. Bu tür soruyu soran kimse ayan beyan gördüğü ve asırlardır nakledilen 
gerçekleri inkar ettiğini , onlara karşı büyüklendiğini kendi kendine bakarak bilir. 
Böyle birinin inkarı, meşhur padişah, alim ve uzak ülkeleri inkar eden kimsenin 
durumuna benzer. 

Daha sonra Allah Teala yeniden maad konusuna dönmüştür: j;j� ı: __ �i 
Jj'il/"Ilk yaratmada acizlik mi gösterdik?"35 Herhangi bir şeyde acziyet gösteren 
kimse için ,1..ı ıs:5" /ayiye bihi ve J'.';ı l.i.t� 0)\; ıs:5" /ayiye fülanun bihaza' l-emr ifa
deleri kullanı!İr. Nitekim şair bu kelimeyi şöyle kullanmıştır: 

işleri konusunda aciz kaldılar 

Yumurtlamaktan aciz güvercin gibi 

34 Kaf 50/ 1 1  . 
35 Kaf 50/15.  



20 ·:· Beda i 'ut-tefslr --------------- ----------------

Bu kelime şu ayette de bu anlamda kullanılmıştır: � '-5�1 ;ılı\ �t 1j.Jl �Jl 
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kafirler şu gerçeği Fıala anlamadılar mı ki; gökler( ve yeri yaratan ve yaratma ko-
nusunda acziyet göstermeyen Allah, ölüleri diriltmeye de, haydi haydi kadirdir! 
Evet, O her şeye kadirdir.36 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: L::::;.ji /efaay'ine "aciz mi kaldık" 
anlamına gelir. Mu katil de bu kelimeyi aynı şekilde. tefsir etmiştir. 

Kanaatime göre bu, lafzın lazımı ile yapılan bir Tefsiri :dir. Yoksa bu kelimenin 
anlamı daha geneldir. Çünkü Araplar, birinin simasını tanıyamadıkları ve o kim
seyi çıkaramadıkları zaman US 0 _rİ .:.ıi Jlş-İ ve "-: � ifadelerini kullanırlar. Kısa
cası Arapça olarak birini tanıyamadığın ·zaman .:.l9IJ.:ı J�i dersin. Bu mananın la
zımı, "aciz kalmaktır" anlamıdır. Yukarıda delil olarak verilen beyit de bu manayı 
desteklemektedir. Çünkü güvercin, aslında yumurtlamaktan aciz değildir. Fakat 
yumurtlamak istediği zaman yumurtasını bırakacak yer bulmakta aciz kalır ve 
yumurtasını bırakacak uygun bir yer bulana kadar dönüp durur. Yumurtladığı 
zaman da başka varlıkların eline geçmesin diye onu nasıl muhafaza edeceği ko
nusunda acziyet gösterir. Bu yüzden yumurtayı bir yerden bir başka yere nakleder 
durur. Yumurtayı en son nereye koyacağı konusunda şaşkınlık yaşar. Tıpkı bir işi 
konusunda karar veremeyen, ne yapıp edeceğini kestiremeyen kimse gibi .  Bu 
ayetteki •lş-! /i'ya kelimesi tefsirden anlamayan kimselerin zannettiği gibi yorgun 
anlamına gelmez. Çünkü Allah Teala kendisinin yorgunluktan münezzeh olduğu
nu surenin sonunda ifade etmiştir: "Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. "37 

Daha sonra Allah Teala müşriklerin yeniden dirilme konusunda şüphe için
de olduklarını ifade etti: �� J>. � v? � rJ. J. /Hayır, onlar yeni bir yaratma 
hususunda şüphe içindedirler.38 Yani müşrikler insanların yeni bir dirilişe sahip 
olacakları konusunda şüpheye kapılmışlardı .  

Daha sonra Allah Teala kudretinin, rububiyetinin ve ahiret hayatının en bü
yük delillerinden biri olan insanın yaratılmasını anlatarak müşrikleri uyarmıştır. 
Gerçekten de insanın yaratılması tevhid ve maadın en büyük delillerinden biridir. 
Organları, kuvvetleri, özellikleri, eti , kemiği, damarları, sinirleri, eklemleri, göze
nekleri, icat ettiği aletleri, sahip olduğu bilgeleri, iradeleri ve sergilediği zanaatleri 
vb . ile insanoğlunun sahip olduğu bu yapısından daha açık delil ne olabilir ki ! . .  
İnsanla ilgili ne varsa esasında hepsinin kaynağı bir damlacık sudur. İnsan Rab
bine karşı insaflı olsa, sadece kendisini düşünmesi yeterli olur ve Peygamberlerin 
Allah Teala ile O'nun isimleri ve sıfatları konusunda haber verdiği her şeye kendi 
varlığını delil olarak getirir. 

36 el-Ahkaf 46/33.  
37 Kaf 50/38. 
38 Kaf 50/15 . 
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Allah Teala ilminin insar . ı  çepeçevre kuşattığından hatta nefsinin ona ne 
söylediğini bildiğinden bar.setmiştir. Ardından da insana ilim ve kuşatma ba
kımından ne derece yakın olduğunu bildirmiştir. Allah'ın kula yakınlığı, kulun 
bedenindeki bir damardan daha yakındır. Gerçekten de Hak Teala kudreti ve 
ilmi ile kuluna şah damarından daha yakındır. 

Üstadımız şöyle demiştir: Ayette39 geçen :_r.:, /biz zamiri; "meleklerin;ıiz" an
lamına gelir. Nitekim buna benzer bir durum şu ayette söz konusudur: .; ı;i) b!..J 
Ü j ;J\j/Biz onu okuduğumuz zaman okunuşuna tabi ol ! Ayette geçen o t.J; /onu 
okuduğumuz ifadesi "elçimiz Cebrail okuduğu" anlamına gelir. Nitekim hemen 
sonra gelen � �üı J j �ı ._r .:ı�µ.:Jı JB �! ayeti de buna delalet etmekte
dir: Şöyle ki ayette ifade edilen yakınlık meleklerin sağ ve solda bulunmaları ile 
mukayyet olarak ifade edilmiştir. Şayet burada Allah ' ın zatının bir yakınlaşması 
söz konusu olsaydı burada meleklerin bulunması ile mukayyet ifade edilmezdi . 
Hasılı kelam bu ayet, hulul inancına sahip olan kimseler i le muattıla için delil 
olmaz. 

Allah Teala insanın sağında ve solunda bulunan ve yaptıkları ile söyledikle
rini kayıt altına alan iki melekten bahsetti. Bu meleklerin sözleri kayıt altına al
dıklarından ve amel defterine yazdıklarına dikkat çekti. Sonra da küçük kıyamet 
olan ölüm sarhoşluğundan bahsetti. Küçük kıyamet hak ile gerçekleşir. Bir başka 
ifade ile kişi Rabbi ile karşılaşır. Onun ruhu, sevabı ve büyük kıyametten önce 
kendisine verilen ceza Allah'a arz edilir. 

Allah Teala büyük kıyametten de söz etmiştir: "SQr'a üfürülür; işte bu, gele
ceği vadedilen gündür. "40 Ardından Allah Teala o gün insanların durumundan 
bahsetti, her kesin Allah ' ın huzuruna kendisini süren bir sürücü/saik ile kendisine 
tanıklık eden bir şahidle geleceğini haber verdi. Bu şahidin yapacağı tanıklık, 
kişinin organlarının, üzerinde yaşadığı toprağın, müminlerin ve peygamberin 
şahitliğinden farklı bir şahitliktir. Allah Teala kulun aleyhine hafaza meleklerini, 
peygamberleri ve üzerinde hayır ve şer işlediği yerleri, Allah 'a isyan ettiği derisini 
şahit olarak getirecektir. Sadece bilgisi ile kulları hakkında hüküm vermeyecektir. 
Zira O, en adil ve en güzel hüküm verendir. İşte bundan dolayıdır ki, Allah Teala 
Hz. Peygamber' e insanlar arasında onların açıklamaları ve şahitlere göre hüküm 
vermesini, sadece bilgisine dayanarak hüküm vermemesini haber vermiştir. Har
hangi bir delil veya itiraf olmadan hakimin sadece bilgisine dayanarak hüküm 
vermesi hiç mümkün olur mu? 

Daha sonra Allah Teala insanın gafil kalmaması, daima zihninde tutması 
gereken bu durum karşısında gaflette olduğunu haber verdi: � � ...; 2 lil 

39 Kaf 50/16. 
40 Kaf 50/20 . 
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ljj./Ando/sun sen bundan gaflette idin41 Bu ayette ,y harf-i cerri değil de ı.) harf-i 
cerri kullanılmıştır. Tıpkı şu ayette .} harf-i cerri değil de :.r harfi cerrininin kul
lanılması gibi:42 '-:"""!} �� � � �Ü Ancak bu kullanımlar masdara mahsustur. 
Fiil ile birlikte bu harf-i cerler -kullariılmaz. Bu yüzden ..:..>- � ve ..:..... �  cüm
leleri söylenmez. Bu iki ayette :.r harf-i cerrinin kullanılması gaflet ve şüphenin 
adeta kişiden başladığını ifade eder. Yani insanın kendisi gafletinin ve şüphesinin 
başladığı yerdir. Bu ifade de � � ve � � ifadelerinden daha beliğdir. Çünkü 
bu şekilde hatırlama ve yakinin başlangıç yeri ve kaynağı, gaflet ve şekkin baş
langıç yeri olmuştur. 

Daha sonra Allah Teala o gün insandan gaflet perdesinin kalkacağını ha
ber verdi. Bu perde tıpkı kalbin ve gözün üzerinden uyku perdesinin kalkması 
gibi kalkar. Perde kalkınca kalp uyanır, göz görür. Bu örtünün İlahi gerçeği ayan 
beyan görme sırasında kuldan kaldırılması uyanma esnasında onun örtüsünün 
kaldırılmasına benzer. 

Allah Teala insanın karlninden de bahsetti . Karin , kişiye dünyada arkadaş
lık eden melektir. Bu melek onun yaptıklarını ve sözlerini yazar. Kıyamet günü 
hazırladıkları için : "Bu, dünyada senin beni vekil tayin ettiğin şeydir. Bak işte 
hazırladım ve sana getirdim . "  der. Bu görüş Mücahid 'e aittir. 

İbn Kuteybe de şöyle demiştir: "Ayetin anlamı şu şekildedir: Bu, onun söz ve 
amellerini sayıp yazdıklarım,  hepsi yanımda hazır. " 

Doğrusu şu ki , ayet-i kerime her iki manayı da içermektedir. Buna göre 
ayetin anlamı şu şekilde olur: "Bu, beni onun hakkında görevlendirdiğin kişi; bu 
da kayıt altına aldığım onun ameli . "  

İşte o zaman şöyle buyrulur: � /b" j5 r* ..)  �İ /Atın Cehenneme, her 
nankör, inatçı kafiri. 43 Bu hitap eğer bir kişiye yönelikse ya sürücüye/saike, ya 
şahide ya da kula azap etmekle görevli meleğe yöneltilecektir. Ayetin �i şek
linde tesniye formunda gelmesi Araplarca bilinen hitap şekillerinden biridir. Bu 
kelimenin sonundaki elif harfi hafif tekit nunundan dönüşmüş de olabilir. Sonra 
da vakıf yerine vasi gerçekleştirilmiştir. 

Allah Teala Cehenneme atılan kimsenin özelliklerini sıraladı. Bu bağlamda 
onun altı özelliğini saydı :  

a) Allah' ın nimetini, hukukunu, dininin, tevhidini, isimlerini, sıfatlarını ,  elçi
lerini, meleklerini, kitaplarını ve ahiret gününü inkar etmek. 

b) Hakka karşı bile bile inadına muhalef etmek. 

41 Kaf 50/22. 
42 Hud 1 1/ 1 10  
43 Kat 50/24. 
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c) Hayrı engellemek. Bu özellik kişinin kişinin kendisine yaptığı iyilik olan 
itaat ve ibadetler ile insanlara yapılan iyilikleri de kapsar. Bu tür insanların ne 
kendisine ne de diğer insanlara bir hc�'n vardır. İnsanların çoğunun durumu 
böyledir. 

d) Hayrı engellemekle birlikte insanlara zulmetmek. Eliyle ve diliyle insan
lara haksızlık etmek. 

e) Kuşku sahibi olmak. Böyleleri hem kuşku sahibidir hem de kuşku oluştu-
rur. 

f) Allah'a ortak koşup O'nunla birlikte başka ilahlar edinip, onlara ibadet 
edip sevgi beslemek, onlar için sevinip kızmak, onlar adına yemin etmek, adakta 
bulunmak, onlar için dostluk kurmak, düşmanlık beslemek. 

Böyle biri karini şeytan ile tartışır. Karini bütün sorumluluğu ona atar. Onun 
kendi kendini azdırıp saptırdığını ifade eder. "Benim onu azdıracak ve saptıracak 
gücüm yoktur. Ama o, zaten apaçık bir sapıklık içinde idi .  Bunu da kendisi, hak
ka karşı tercih etti . "  der. Tıpkı İblis ' in Cehennem ehline şöyle dediği gibi: "Zaten 
benim size karşı bir gücüm yoktu. "44 

Buna göre karin , kişinin şeytanıdır. Bu şeytan ile insan, Allah'ın huzurunda 
tartışır. 

Bir grup müfessir ise karinin melek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre 
insan, meleğin amellerini yazarken kendinden bir şeyler kattığını, olayları abart
tığını , halbuki kendisinin bunların hepsini yapmadığını, meleğin amelleri yazar
ken acele edip kendisine tevbe fırsatı vermediğini iddia eder. Melek de "Ben 
onun yaptıklarına zerre kadar ilavede bulunmadım. Tevbe etmesini engelleyecek 
kadar da aceleci davranmadım. Ama o, derin bir sapıklık içinde idi . "  şeklinde ce
vap verecektir. İşte o an Allah Teala: "Huzurumda çekişmeyin!"45 buyuracaktır. 

Allah Teala Saffat Suresi ve A'raf Sureleride kafirlerle şeytanların; Zümer 
Suresi'nde insanların; Şuara ve Sad Sureleri' nde de Cehennem ehlinin kendi 
huzurunda tartışmalarından söz etmiştir. 

Allah Teala katında sözün değiştirilmeyeceğini haber verdi: t5_J J;iı J� l; / 
Katımda söz değişmez .46 Bu sözün "Andolsun ki Cehennemi tümÜyle insanlar ve 
cinlerle dolduracağım"47 ayeti ile Allah' ın iman edenlere Cenneti vaad etmesi ol
duğu söylenmiştir. Çünkü her ikisi de değişmeyecektir. İbn Abbas şöyle demiştir: 
Allah Teala bu ayet ile şunu kastetmiştir: "Bana itaat edenler için verdiğim vaad
de ve bana isyan edenler için yönelttiğim valdde bir değişiklik yoktur." Mücahid 

44 Ibrahim 14/24. 
45 Kaf 50/28. 
46 Kaf 50/29. 
4 7 HCıd 1 1/1 19. 
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ise şöyle demiştir: "Ben, hükmettiğim şeylere hükmettim . "  Bu iki yorum; ayet 
hakkında ileri sürülen yorumların en doğrusudur. Bu konuda ileri sürülen bir 
başka yoruma göre ise ayetin anlamı şu şekildedir: "Kralların ve yöneticilerin 
huzurunda olduğu gibi benim huzurumda sözler çarpıtılmaz ve yalanla değiştiril
mez ." Buna göre ayetteki söz, birbiri ile tartışan tarafların sözüdür. Ferra ve İbn 
Kuteybe bunu tercih etmişlerdir. Nitekim Ferra şöyle demiştir: ayet şu anlama 
gelir: ·'Gaybı bildiğim için benim huzurumda yalan söylenmez." İbn Kuteybe 
de şöyle demiştir: "Benim katımda söz tahrif edilmez . Söylenen sözlere ilave 
yapılmayacağı gibi, bir şeyler de çıkarılmaz. Bu ayetteki söz, insanlara aittir. Çün
kü Allah Teala, "benim sözüm" ifadesini değil "katımda söz" ifadesini kullandı .  
Buna göre ayet, "Katımda yalan söylenmez" anlamına yakındır. 

Birinci görüşe göre � .� �\ l.oj ifadesi J..l.İ j�ı j� \A ifadesinin deva
mıdır. Bu durumda ayet Şu anlama gelir. "Söylediğim ve vaad ettiğim her şey 
mutlaka gerçekleşir. Bununla birlikte gerçekleşen her şey zulüm ve haksızlık de
ğil, adalettir. " 

İkinci görüşe göre ise Allah Teala kendisini şu iki özellikle nitelendirmiştir: 

a) Allah ' ın kemal ilmi ve her şeye muttali olması, huzurunda söylenen söz
lerin değiştirilmesini ve söylenmemiş sözlerin söylenmiş gibi yansıtılmasını engel
ler. 

b )  Allah ' ın kemalin zirvesinde olan adaleti ve başka varlıklara ihtiyaç duy
mama özelliği O'nun kullara zulmetmesine manidir. 

Daha sonra Allah Teala Cehennem'in genişliğinden bahsetti. Günahkarlar 
ne zaman Cehenneme atılsa Cehennem :  "Daha yok mu?"48 der. Bu ifadenin 
"Artık daha fazla yok" şeklinde olumsuz manaya geldiğini söyleyenler yanılmış
lardır. Çünkü sahih hadis bu yorumu reddetmektedir. 

Akabinde Allah Teala Cennet' in müttakilere yaklaştırı lacağından ve Cennete 
gireceklerin şu dört özelliği taşıyan kimseler olduğundan bahsetti. 

a) Evvab olmak. Evvab, isyanı bırakıp Allah 'a itaate; gafleti bırakıp Allah' ı  
anmaya dönen kimsedir. Ubeyd İbn Umeyr şöyle demiştir: "Evvab , günahlarını 
hatırlayıp bağışlanma dileyen kimsedir. " Said İbn Müseyyeb de şöyle demiştir: 
"Evvab, günah işleyip tevbe eden, sonra yine günah işleyip tekrar tevbe eden 
kimsedir. " 

b) Hafız olmak (Allah'ın emirlerine riayet etmek) . İbn Abbas şöyle demiş
tir: "Bu kelime Allah' ın kendisine emanet ettiklerini ve farz kıldıklarını koruyan 
kimseyi ifade eder. " Katade de şöyle demiştir: "Hafiz, Allah'ın kendisinden koru
masını istediği hak ve nimetlerini koruyan kimsedir. " Nefsin, isteme ve geri dur-

48 K5.f 50/30. 
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ma şeklinde iki özelliği vardır. Evvab, kişinin Allah'a , O'nun rızasına ve itaatine 
dönüş arzusunu; Hafiz ise Allah'a isyan ve O'nun yasaklarından geri durma ko
nusunda kişinin kendisini korumasını ifade eder. Netice itibariyle hafiz, kendisini 
haramlardan koruyan ; evvab ise Allah 'a ibadete yönelen kimsedir. 

c) Rahman'dan korkmak. Bu özellik ·. :j4 _::.�)! � �,; ifadesiyle anla
tılmıştır. Bu ayet Allah' ın varlığını, rububiyetinl, kudretini ,  ilmini ve kulun her 
durumundan haberdar olduğunu kabul etmeyi içerir. Ayrıca Allah' ın kitapları
nı , peygamberlerin i ,  emirlerini , yasaklarını, vaadini, vaidini ve mahşerde O'nun 
huzuruna çıkmayı kabul etmeyi de ihtiva eder. Görmeden Allah'tan korkmak 
veya gözlerden ırak Allah korkusu ile yaşamak ancak bunların yerine gelmesiyle 
mümkün olur. 

d) Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelmek. İbn Abbas şöyle demiştir: "Allah'a 
yönelmiş bir kalp sahibi, isyandan uzak durup itaate yönelmiş kimsedir. " :i..ıG/ / 
inabenin gerçek anlamı, kalbin tamamen Allah'a itaate, O'nu sevmeye ve O'na 
yönelmeye meyletmesidir. 

Daha sonra Allah Teala bu dört özelliği taşıyanların ödülünden bahsetti: 

1:� WJJj 4:i 03�� Ll H3 (rt ) .) _,i;jı r Y- .i.LE r.� Ll, );-:ıVHaydi selômetle girin 
oraya, bugün artık ebediyet günüdür. Orada onlara istedikleri her şey verilir. 
Nezdimizde bundan da fazlası vardır. 49 

Allah Teala bu surede Mekkeli müşriklerden önce yaşamış ve onlardan daha 
güçlü olmalarına rağmen, güçlerinin yok olmalarına mani olamadığını hatırla
tarak onları korkuttu . Hiç Allah'ın azabından kaçabilirler mi? Bir kurtuluş yolu 
bulabilirler mi? 

Zeccac şöyle demiştir: "Yeryüzünde dolaşıp araştırın. Helak olanlar ölümden 
kaçacak yer bulamadılar. Gerçek şu ki onlar, ölümden kaçacak bir yer aradılar 
ama bulamadılar. " 

Daha sonra Allah Teala, bu anlatılanlar hakkında şöyle buyurdu: J..Ll� J .)! 
.:��..;, _;.,;, j t! · 11 JJ1 ji � �j JlS � 0)_ü /Elbette bunda, içinde bir kalb taŞıyan 
veya zihnini derleyip toplayarak can kulağ:yla dinleyen kimseler için alacak bir 
ders vardır. 50 Akabinde Allah Teala gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı 
günde yarattığından ve herhangi bir yorgunluk alameti taşımadığından söz etti. 
Böylece düşmanı Yahudilerin sözlerini yalanladı . Çünkü Yahudiler, "Allah yedin
ci günde dinlendi ." diyorlardı . 

Daha sonra Allah Teala peygamberine , kendisine karşı düşmanlarının söyle
diği sözler konusunda sabırlı olma noktasında kendisini örnek almasını istedi. Ni-

49 Kaf 50;34-35. 
50 Kaf 50/3 7. 
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tekim Allah Teala Yahudilerin "Allah dinlendi" sözüne sabır göstermiştir. İşittiği ra
hatsızlık verici sözler karşısında Allah'tan daha fazla sabır gösteren kimse yoktur. 

Allah Teala peygamberine sabır göstermesine yardımcı olan, güneşin do
ğuşundan ve batışından önce, geceleri ve namazların ardından Rabbini tesbih 
etmesini emreti. Bununla vitir namazının kastedildiği söylenmiştir. Bir başka yo
ruma göre de bununla akşam namazının iki rekat sünneti kastedilmiştir. İlk görüş 
İbn Abbas'a; ikinci görüş, Hz. Ömer, Ali ,  Ebu Hureyre ve Hasan İbn Ali'ye aittir. 
İbn Abbas'tan nakledilen iki rivayetten birine göre o da bu ikinci görüştedir. Bu 
konuda İbn Abbas'tan üçüncü bir rivayet daha vardır. Buna göre İbn Abbas, bu 
ayetteki tesbihi farz namazların ardından yapılan tesbihat olarak yorumlamıştır. 

Kaf suresi ahiretten söz ederek ve haşır için ruhların bedenlerine dönme
sini seslenen bir münadiden bahsederek sona erdi. Allah Teala bu seslenişin 
yakın bir yerden olacağını, dolayısıyla herkes tarafından duyulacağını bildird i :  �� ;__.;.: 41\ .:.ı� (f-/0 gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. 51 Bu ses 
insanları yeniden dirilişe ve Allah ' ın huzuruna çıkmaya çağırır. O gün yeryüzü 
yarılır ve insanlar kabirlerinden çıkar. Tıpkı bitkilerin toprağın altından çıkması 
gibi . İnsanlar hiç duraksamadan ve yavaşlamadan hızlıca kabirlerinden çıkarlar. 
İşte bu diriliş, Allah Teala için çok kolaydır. 

Allah Teala düşmanlarının söylediklerinden haberdar olduğunu bildirdi . Bu 
durum, O'nun düşmanlarını sözlerinden dolayı cezalandırmasını da içerir. Çün
kü Allah Teala onların yaptığı ve söylediği her şeyi bilir. 

Allah Teala vereceği cezanın gerçekleşeceğini ifade etmek için ilim ve kudret 
sıfatlarından bahsetmiştir. 

Son olarak Allah Teala Hz. Peygamber' e kendisinin insanları zorlayan, on
ları güç kullanarak bir yöne sevk eden olmadığını bildirdi .  Gerçekten de Allah 
Teala Hz. Peygamber' i insanları Müslüman olmaya zorlamak için göndermemiş
tir. Aksine ona, valdinden korkanlara sözünü hatırlatmasını emretmiştir. Çünkü 
O'nun valdinden korkanlara hatırlatma fayda verir. Allah ' ın huzuruna çıkacağı
na inanmayan, O'nun vaidinden korkmayan, sevabını ummayan kimse için ise 
hatırlatma bir fayda vermez.52 

Elbette bunda, içinde bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak 
can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. 

Bu ayetin lafızlarının altında yatan ilim hazinesi iyice düşünülmelidir. Bu 
ayette belirtilen ön hazırlıklar yapıldıktan sonra kula, ilim ve hidayet kapılarının 

51 Kat 50/42. 
52 el-Fevfüd, s .  5-18. 
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nasıl açıldığı görülür. Aynı şekilde bu ayette belirtilen hususların ihmal edilip 
bunlara riayet edilmediği zaman ilim kapılarının kişinin yüzüne nasıl kapandığı 
anlaşılır. 

Allah Teala kullarına, okunan ve dinlenen ayetleri ile görülen ve hissedilen 
ayetlerini kalbi olanlar için bir ibret vesilesi olacak şekilde düşünmelerini em
retmiştir. Allah bilincinden uzak bir kalp taşıyanlar, okuyup işittikleri ayetlerden 
faydalanamazlar. Bütün ayetleri okusalar yine de yararlanamazlar. Böyle birinin 
ayetleri okuması, gözü görmeyen biri için güneşin doğması, ayın ve yıldızların 
parlaması gibidir. İnsanın kalp sahibi olması görme duyusuna sahip olmaya ben
zer. Gözü gören kimse, görünen şeyleri önünden geçince görür. Gerçekten kalp 
taşıyan insanların ise kalplerinden yararlanabilmeleri için şu iki husus gereklidir. 

a) Kalbini, kendisine söylenen sözü dinlemeye hazır hale getirip can kulağı 
ile onu dinlemesi. Eğer kişi, kendisine söylenen sözden uzak durup, kuruntulara, 
şehevi düşüncelere ve hayallere dalarsa kalbi sayesinde bir fayda elde edemez. 
Kalbini tam olarak hazır hale getirir, kendisine yapılan nasihati tam olarak can 
kulağı ile dinlemezse yine kalbi sayesinde bir yarar sağlayamaz. 

Hasılı kişinin kalbinin vesilesi ile kendisine söylenen sözden yararlanabilme-
si için şu üç şartın yerine gelmesi gerekir: 

1- Kalbin salim, düzgün ve kendisine gelen bilgileri almaya hazır olması. 

2- Kalbin tamamen konsantre olması, farklı düşüncelerden uzaklaşması. 

3- Kişinin kendisine söylenen söze yönelmesi ve can kulağı ile onu dinlemesi. 

Allah Teala bu ayette bu üç hususu da zikretmiştir. İbn Atıyye şöyle demiştir: 
"Buradaki kalpten maksat, akıldır. Çünkü aklın yeri, kalptir.53 Buna göre ayetin 
anlamı şu şekilde olur: Kendisinden yararlandığı bilinçli bir kalp/akıl taşıyan kim
seler için alacak bir ders vardır. 

Şibll de şöyle demiştir: Allah' ın huzurunda hazır olan kalpten maksat, bir an 
bile O'ndan gafil olmayan kalptir. 

�\ ._)ji jl ( veya can kulağıyla dinleyen )  ifadesi, kendisine öğüt verilen söz
lere kulağını veren ve onları can kulağı ile dinleyen kimse anlamına gelir. Burada 
�l fiili, bir şeyi tam olarak vermek/var etmek anlamına gelir. Nitekim bu fiil, 
.._;.� 4;.... � ,! :�iiJ (sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi var 
ettim}54 ayetinde de bu manada kullanılmıştır. 

53 Buna göre ayette mecaz-ı mürsel söz konusudur. Bu tür mecaz, �ı •�l_ı) J.:..,Jı fa şeklinde 
ifade edilir. [Mütercim] 

54 Ayetin tam meali: "Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana 
da ona da düşman olan biri onu alsın" ve Ey Musa! nezaretim altında yetiştirilmen için sana 
karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. (Taha 20/39) .  



Bed § i  ' ut-tefsir 

1 _e .� j;,, j (zihnin i  derleyip toplayarak) Bazı tefsir alimleri bu ifadenin şu an
lama geldiğini belirtmişlerdir: Kişi , görerek yönünü çevirerek sözü dinler. Asla 
ondan yüz çevirmez. Dinlediklerinden başka hiçbir şeyi düşünmez. 

Katade ise şöyle demiştir: "Bu ayet, ehl-i kitab'a işaret etmektedir. Sanki 
burada söyle denmiştir: Bu ibretler, anlayışı olan ve meseleyi düşünen kimseler 
için vey� bunları ehl-i kitab' dan işiten ve Tevrat ile İsrailoğullarına verilen diğer 
kutsal kitaplardan edindiği bilgilere göre duyduklarının doğruluğuna şahit olan 
kimseler içindir. İlkine göre 4:. kelimesi, ö-.V>'�I kökünden, ikincisine göre ise 
•�4--!JI kökünden gelir. " 

' 

Zeccac da şöyle demiştir: 0 � ı)LS � Kalbi anlamaya meyleden kimse 
anlamına gelir. Dikkat edilirse şöyle bir ayet-i kerime vardır. � � p (Sağır, 
dilsiz ve kördürler onlar)55 Bu ayette inançsızlar, anlamak ve cfoğru yolu bulmak 
isteyen kimseler gibi dinlemedikleri için sağır konumuna düşürülmüştür. Nitekim 
şair şöyle demiştir: 

Kulakları iyi duyar, lakin işine gelmeyene pek sağırdır . 
.....;..:J\ ._)jl jl (veya can kulağıyla dinleyen) ifadesi, dinleyen ve dinledikleri 

dışın�a bir şeyle kalbini meşgul etmeyen kimse anlamına gelir. Nitekim Araplar, 
� -;)! J.lİ dedikleri zaman, 'Beni iyice dinle ! '  anlamını kastederler. 

� j;,,j (zihn in i  derleyip toplayarak) ifadesi ise, kalbini dinlediği söze ver
miş anlamına gelir. " Tefsir l iteratüründe, bu ifade ile Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- vasıflarını bilen ehl-i kitab' ın kastedildiğine dair bilgiler mevcufü r. 
Buna göre ayetin bu kısmının anlamı şu şekilde olur: Hz. Peygamber' in -sa!lallahu 
aleyhi vesellem- vasıflarını kendi kitaplarından öğrenmiş vaziyette Kur' an' a kulak 
veren . . .  Bu tefsiri, İbn Atıyye Katade' den nakletmiş ve 'ı_+ � kelimesinin haber 
veren anlamına gelen ..v,L;, manasına geldiğini ifade etmiştir. 

Zemahşerl de bu ayet hakkında şu yorumu yapmıştır: 

"Ayetin .:J� ti ıJlS 0.;.J bölümü, bilinçli kalp taşıyan anlamına gelir. Çünkü bi
linçli bir kalbe sahip olmayan kimse, kalpsiz demektir. .�1 � I jl Kulak vermek, 

'-� _;ft J ise , bütün zekasıyla hazır olmak anlamına gelir. Zihnini tam olarak vere-
meyen kimse, sanki ortalıkta yok demektir. Bu ifade, Kur'an'ın doğru ve Allah'ın 
gönderdiği vahiylerin bir parçası olduğuna iman ve şahitlik eden anlamına da 
gelir. Böylece o kişi şu ayette ifade edilen şahitlerden biri olur: "Ve işte böylece Biz 
sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve Pey
gamber de sizin hakkın ızda şahit olsun "56 Katade'nin şöyle dediği nakledilmiştir: 
Bu ifade ehl-i kitab'dan özelliklerini bildiği için Hz . Peygarnber'in -sallallahu aleyhi 
vesellem- ve onun getirdiği mesajın doğruluğuna şahitlik eden kimseleri kasteder. " 

55 el-Bakara 2/18. 
56 el-Bakara 2/143. 
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Bu ayette geçen � kelimesi ile bilinci kalbin, pı �j _;i ifadesi ile öğüt 
verene yönelip can kulağı ile onu dinlemenin ve başkasından uzak durmanın 
kastedildiği konusunda ihtilaf yoktur. Ancak 1_+ � sözcüğünün ne anlama geldiği 
konusunda dört farklı görüş vardır: · 

1 - Bu kelime, gelmek, hazır olmak gibi anlamlara gelen ö.u�I kökünden 
türemiştir. Doğru olan görüş de, budur. Bunun dışındakiler, ayet ile uyumsuz
dur. 

2- Bu kelime, tanıklık etmek anlamına gelen ô.:ıl+.:JI kökünden türemiştir. Bu 
görüşü benimseyenler de, bu kelimenin hangi anlama geldiği konusunda kendi 
aralarında üç gruba ayrılmışlardır: 

a) Sahip olduğu bilginin doğruluğuna şahit olan. 

b) Kıyamet günü insanlara şahitlik yapacaklardan biri olan . 

c) Önce nazil olan kutsal kitaplardan öğrendiği bilgiye göre Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin hak olduğuna şahitlik eden. 

Doğrusu ilk görüştür. Çünkü .� ? j hal cümlesidir. Bu cümlenin başındaki 
vav, hal vavıdır. Bu durumda ayetin anlamı, "Bu halde iyice dinleyen" şeklinde 
olur. Bu da, kişinin Kur'an'ı can kulağıyla dinleme haline şahit olmasını zorun
lu kılar. Buna göre � kelimesi, gelmek, hazır halde olmak anlamlarına gelen 
ö�'"'L�JI kökünden tü�emiştir. Eğer bu lafız ile, ahirette veya dünyada yapılan 
bir şehadet kast edilmiş olsaydı , can kulağı ile dinlemekle takyid edilmesinin bir 
manası kalmazdı. Çünkü dünyadaki şahitliğin söz konusu olması durumunda 
ayet şu anlama gelirdi : Bunda kalbi olan veya Tevrat'tan öğrendiği bilgilerin 
doğruluğuna şahitlik ederek can kulağıyla dinleyen kimseler için ibret alınacak 
bir ders vardır. Ahiretteki şahitliğin söz konusu olması durumunda ise ayet şu 
anlama gelirdi :  Bunda kalbi olan veya kıyamet günü şahit olarak can kulağıyla 
dinleyen kimseler için ibret alınacak bir ders vardır. 

Hiç kuşkusuz bu ayette bunlar kastedilmemiştir. Yine belirtelim ki; bu ayet, 
kalbi olan ve can kulağı ile dinleyen herkesi kapsar. O halde, kendi kutsal ki 
taplarından Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- vasıflarını öğrenip sonra 
Müslüman olan ehl-i kitab asıllı müminler ile nasıl tahsis edilebilir ki?! Üstelik 
bu sure Mekkl'dir. Bu yüzden buradaki hitabın ehl-i kitab ile tahsisi caiz değil
dir. Özellikle de içerik ve gayesinin gerçekleşmesi bilinçli kalbe ve can kulağı ile 
dinlemeye bağlanan hitapların ehl-i kitaba yönelik olduğu asla söylenemez . Bu 
itirazımız karşısında ayetin � ? j kısmının ehl-i kitaba ait olduğunu söylemek 
ise mazur görülemeyecek kadar büyük bir yanlıştır. Çünkü 'ı_+ �. ;. j ifadesindeki 
zamir, kendisinden önceki cümleye döner. Yani kalbi olana veya can kulağı ile 
dinleyene racidir. O halde nasıl olurda bu zamirin başka bir şeye raci olduğu ileri 
sürülebilir. 
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Bir de, ayette neye şahitlik edildiği hazfedilmiştir. Lafızda bunu gösteren bir 
karine de yoktur. Eğer bu ayet ile , şahitlik etmek kastedilmiş olsaydı mutlaka 
neye şahitlik edildiği mutlaka zikredilirdi .  Çünkü bu ayette , ona delalet eden 
herhangi bir karine yoktur. Ancak � lafzını gelmek, hazır halde bulunmak 
anlamına gelen :ı _,+-!. kökünden türetilmiş kabul edersek, bu yardımcı fiilin bir 
nesnesinin olmasına gerek kalmaz. Ayrıca sadece kendisiyle birlikte anlam ta
mamlanır. Bu ayet, iki tür insan arasında taksimde bulunmuştur. Bunlardan ilki, 
kalbi olanlardan, ikincisi ise , kalbini hazır hale getirip kendisine iletilen sözü can 
kulağı ile dinleyenlerden oluşur. Ayet-i kerimede J harfi yerine J1 harfinin tercih 
edilmesinin sırrı da, burada olsa gerek. Çünkü ayetlerden istifade eden insanlar 
iki kısmcı ayrılır: 

a) Zeki ve bilinçli bir kalbe sahip olanlar. Bu insanların hidayete ermeleri 
için çok basit bir işaret bile yeterlidir. Kalplerini toplamaya, hazır hale getirmeye 
ve farklı düşüncelerden arındırmaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların kalpleri, 
bilinçli, zeki ve hidayete açıktır. Doğru yoldan yüz çevirmiş değildir. Bu özellikte 
olan bir insan, sadece hidayetin kendisine ulaşmasına ihtiyaç duyar. Çünkü onu 
kabul etmek için tam bir hazırlığa ve selim bir fıtrata sahiptir. Hidayet kendisine 
ulaşınca, kalbi hemencecik onu kabul etmeye koşar. Sanki hidayet, kalbinde 
yazılıdır. Daha önceden ana hatlarıyla hidayeti kavramıştır. Nihayet hidayet, ön
ceden kalbinin ana hatlarıyla doğru olduğunu tasdik ettiği hususların ayrıntısıyla 
birlikte kendisine ulaşmıştır. Bu, peygamberlerin davetine olumlu yanıt veren 
insanların en kamilinin halidir. Nitekim Hz. Ebu Bekir' in durumu böyleydi .  

b )  Bu tür bir hazırlığı ve kabulü olmayan insanlar. Böyle birine hidayet ulaş
tığı zaman, ona kulak verir, kalbini hazır hale getirir, düşüncelerini ona yoğunlaş
tırır, araştırma ve akıl yürütmesi sonucu onun doğru ve güzel olduğu sonucuna 
varır. Peygamberlerin çağırılarına olumlu yanıt veren insanların çoğu böyledir. 
Bu tür insanlara, darb-ı meseller ve deliller sunulmalı, çeşitli itirazlar ve bu iti
razlara verilen cevaplar anlatılmalıdır. İlk gruba giren insanlar hikmet ile hakka 
davet edilirken ,  bu gruba giren insanlar, güzel öğüt ile davet edilir. 

Bu iki grup peygamberlerin çağrılarına olumlu yanıt veren insanlardan olu
şur. Bir de hakka davet edilen, ama ona karşı koyan insanlar vardır. Onlar da iki 
gruba ayrılır: 

a) Güzel Biçimde Kendileriyle Tartışılan Kitle : Bu gruba giren insanlar, ken
dileriyle güzel biçimde tartışılarak hakka davet edilirler. Eğer kabul ederlerse ne 
a'la, aksi takdirde onlarla savaşılır. Bu tür insanlarla ya mücadele edilir veya 
savaşılır. 

Kur' an' ın çağrısını düşünen kimseler, bu çağrının buraya kadar bahsettiğimiz 
grupların tamamını kapsadığını görür. Mesela şu ayette olduğu gibi: 
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Sen insanları Rabbinin yoluna h ikmetle, güzel v e  makul öğütlerle, davet 
et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda m ücadele et. Rabbin, 
elbette, yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola gele
ceğin i  de pek iyi bilir. 57 

Burada bahsi geçen insanlar sözlü olarak Allah' ın dinine davet edilirler. 
İslam'a karşı kavgacı tavır takınanlar hakkında ise Allah Teala, yeryüzünde fit
ne kalmayıp din de yalnızca kendisine ait oluncaya kadar onlarla savaşılmasını 
emretmiştir. 58 

Bu ayet (KM 50/37) şu şekilde de tefsir edilmiştir: ..;1 :J 0l5 �" (Kalp taşıyan) 
ifadesinden maksat, fıtratı sayesinde mantık ilminden müstağni olan kimseler 
kast edilmiştir. Bu tür insanlar kutsal bir güç ile desteklenmişlerdir. Bu sayede 
çarçabuk orta yolu bulurlar. Böyle biri kamil fıtrata sahip olduğu için, mantık il
minin kurallarına riayet etme ihtiyacı duymaz. �I �i ji � jA. j (veya zihnini 
derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler) ifadesi ile, bu güce sahip 
olmayan insanlar kastedilir. Bu insanlar, mantık ilmini öğrenmeye muhtaçtırlar. 
Mantık ilmine riayet edip bu ilmin söylediklerine kulak vermek ve düşüncelerin
de sapmam�k zo;undadırlar. " _Bu :,:orumu benimseyenler, �� J.q� � u11 t_)İ �I � �� HJ�G:-j �JI � _;..JIJ (Sen insanları Rabbinin yoluna hikmetle, 
güzel ve makul öğütlerle, davet et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda 
mücadele et. ) 59 ayetinde geçen "hikmeti" ,  el-Kıyasu'l-burhani; "güzel ve makul 
öğütleri" ,  el-kıyasu'l-hıtabi; onlarla "en güzel tarzda mücadele et!" ifadesini ise 
el-kıyasu' l-cedeli olarak tefsir etmişlerdir. Ancak bütün bunlar, sahabe, tabiCın ve 
tefsir imamlarının yorumları arasında yer almaz. Hatta Müslümanların tefsirleri 
arasında da bulunmaz. Bu tefsir, Allah ' ın kelamını tahrif etmektir. Ayetleri iman 
ve akıl bakımından nasibi az mantık terimlerine hamletmektir. Bu tefsir, Kur'an'ı 
kendi mezhebi bilgilerine göre yorumlayan Karamite, Batıniye ve İsmailiye mez
hebinin ğulfüına ait tefsirlere benzer. Halbuki Kur'an, bütün bu yorumlardan, 
bu tür batıl ve hezeyanlardan münezzehtir. Mantık alimlerinin şu an üzerinde 
durduğumuz ayet ile diğer ayet hakkında ileri sürdükleri tefsirin batıl olduğu 
birçok açıdan çeşitli münasebetlerle açıklanmıştır. Biz de bunun, akıl, din, dil 
ve örf bakımından batıl olduğunu beyan ettik. Allah' ın kelamı bu tür yorumlara 
hamledilmekten münezzehtir.60 

57 en-Nahl 16/125. 
58 Bu konuyla ilgili olarak bk. "Dünyada fitne kalmayıp din, tamamen Allahın dini oluncaya 

kadar onlarla savaşın. Eğer inkarlarından vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların 
yaptıklarını hakkiyle görmektedir." el-Enfal 8/39. [Mütercim] 

59 en-Nahl 16/125. 
60 Miftahu dari's-saade, s. 1 85-187.  
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Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki onlar, bunlardan daha 
güçlü kuvvetli idiler. Hakimiyetlerin i  yaymış, şehir şehir dolaşmış, "emr-i 
Haktan, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu?"  diye her tarafı delik 
deşik etmişlerdi, ama hep eli boş dönmüşlerdi. Elbette bunda, içinde 
bir kalb taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen 
kimseler için alacak bir ders vardır. 

İnsanlar üç kısma ayrılır: 
a) Kalbi Ölü insan: Bu tür insanların kalbi yoktur. Dolayısıyla bu ayet onlar 

için bir ibret vesilesi olmaz. 
b)Kalbi Diri ve Hazır, Ancak Kur'an Din lemeyen Kimse: Bu tür insanlar, 

Allah Teala' nın kendilerine bildirdiği görünen ayetlerden oluşan okunan ayetleri 
işitmezler. Ya bu ayetler kendisine ulaşmamıştır veya kendisi bu ayetleri dinle
meye yanaşmamıştır. Onun kalbi ayetlerle değil , başka şeylerle meşguldür. Yani 
kalbi hazır değildir. Böyle olan kimseler de, öğüt alma kabiliyetleri ile kalplerinin 
bulunmasına rağmen, yine de ibret alamazlar. 

c) Kalbi Diri ve Hazır, Okunan Ayetlere Kendini Tam Olarak Verip Can Ku
lağıyla Dinleyen İnsan: Bu tür insanlar, işittiklerini anlamaktan başka bir şeyle 
meşgul olmazlar. Onların kalbi hazırdır. Kendileri de söylenen söze kulak vermiş
lerdir. İşte bu insanlar, ancak okunan ve görünen ayetlerden istifade ederler. 

İlk gruba giren insanlar körlere benzer. İkinci gruba giren insanlar, gören fa
kat gözüyle bakmak istediği nesne yerine başka bir şeye bakan kimseler gibidir. 
Her iki gruptaki insanlar da göremez. 

Üçüncü gruba giren insanlar ise , bakışlarını bakmak istediği nesneye çevirip 
odaklayan ve gören kimseye benzer. Bu kimseler baktıkları nesneyi uzaktan ve 
yakından tam olarak ortalarlar. İşte böyleleri görür. 

Kelamını gönüllerde bulunana şifa kılan Allah ne yücedir! 

Bu açıklamalarımız doğrultusunda ) edatının ayette yer almasının nedeni 
sorulacak olursa şöyle cevap veririz: Bu edatın kullanılmasında ince bir sır vardır. 
Zahire göre hüküm veren nahivciler, bu edatın J yerine kullanıldığını söylemiştir. 
Ancak biz, bu kanaatte değiliz. 

Bazı insanların, pırıl pırıl parlayan, çok ibret alan ve hikmetleri tespit eden 
kalbi vardır. Işte bu kalp, sahibini düşünüp ders almaya sevk eder. Böyle bir 
kalbe sahip olan insan , ayetleri işitince , duydukları nur üstüne nur olur. İşte böy
lesi insanlar, Allah' ın en kamil, iman ve basiret bakımından en büyük kullarıdır. 
Öyle ki bu insanlar için Hz. Peygamber' in onlara haber verdiği bilgiler, önceden 
bildikleri fakat ayrıntılarını bilemedikleri konularda adeta kendileri için şahit ko
numundadır. Mesela Hz. Ebu Bekir' in Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ile 
olan durumu şu iki kişinin haline benzetilmiştir: 
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İki kişi bir eve girer. Bunlardan biri, orada bulunan her şeyi en ince ayrıntı
sına kadar görür. Diğeri ise evde olan bir şeye dokunur. Orada bulunan her şeyi 
en ince ayrıntısına kadar göremez. Ancak evde, başka eşyaların olduğunu da 
bilir. Ne var ki, onların ayrıntısını göremez. Derken ikisi de dışarı çıkar. Ayrıntıları 
göremeyen, görene evde nelerin olduğunu sorar. Sonra arkadaşının kendisine 
haber verdiği her şeyi tasdik eder. Çünkü bir takım ip uçlarına sahiptir. 

Bu makam, sıddıkların en yüksek derecesidir. Nimeti bol olan Allah Teala'nın 
bir kuluna böyle bir imanı nasip etmesi uzak bir ihtimal olarak görülmemelidir. 
Çünkü O'nun lütfu ne hasredilir ne de hesaplanır. 61 

Allah Teala sözlerini , şu üç özelliği taşıyan kimselerin ders alabileceği ibret 
vesilesi kılmıştır. 

a) Diri ve Bilinçli Bir Kalp Taşıyanlar: Böyle bir kalp taşımayanlar, ibret ala
mazlar. 

b) Kendini Vererek Dinleyenler: Kişi muhatabına yönelip onu can kulağı ile 
dinlemezse, onun sözlerinden yararlanamaz. 

c) Kalbini ve Zihnini Kendisiyle Konuşan İnsana Verenler: İşte bu durumda 
olanlar, ayette � olarak tavsif edilmiştir. Yani bu insanlar kendilerini tam ola
rak toplayıp meseleye verirler. Eğer kalpleri konudan uzak olur, başka bir mese
leyle meşgul olursa, söylenen sözden istifade edemezler. 

Bu durum, gören kimsenin haline benzer. Şöyle ki; kişi, ancak görme gücü
ne sahip olur, bakışlarını da görmek istediği nesneye çevirir ve kalbi de ondan 
başkasıyla meşgul olmazsa baktığı şeyi gerçekte görebilir. Eğer görme gücünü 
yitirir veya bakışlarını görmek istediği nesneye doğru çevirmez ya da bakışlarını 
çevirir ama kalbi başka bir konuyla meşgul olursa, göremez. Bir çok insan yanına 
gelir, ama o esnada senin aklında başka meseleler vardır. Kalbin başka konularla 
meşguldi:ir. Bu yüzden onların geldiğini fark edemezsin . Bundan dolayıdır ki, 
insanın gerçeklerin farkına varması için kalbinin düzgün ve konsantre olması ile 
can kulağı ile dinlemesi gerekir. 62 

..lrA>... ....., �\ � ı���a ; - "  ı.;i � · ı;f·ı Lo - -. ·�ı - ...:...ıı ·l.4...:Jı ı:�l.,:. lAJ ·  "( ..,, ; ..Y'"' � J r. - - � - · ) ....r' .J .) - J J 

38. Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde 
yarattık da Bize en ufak bir yorgunluk dokun madı. 

61 Medaricu's-salikin, 1 ,  442-443 . 
62 Medaricu's-salikin, ili, 231 .  



Bedai'ut-tefsir 

Tefsiri : 

Yahudilerden biri Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah Teala gök
leri ve yeri altı günde yarattı , sonra dinlenmeye çekildi . "  demiş . Bu söz Allah 
ResO.lü'nü -sallallahu aleyhi vesellem- ziyadesi ile üzmüş. Bunun üzerine Allah Teala 
bu ayeti indirmiştir. 63 

Bu ayetin peşi sıra Allah' ın şöyle buyurması düşünülmelidir: 

39. O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek Güneşin 
doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. 

Tefsiri : 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanları , şanına yakışmayan 
şeyleri Allah'a nispet ediyorlardı .  Münezzeh olduğu hususlarda pervasızca ko
nuşuyorlardı .  Bunun üzerine Yüce Allah peygamberine, onların bu sözleri kar
şısında sabretmesini emretti. Onun bu sabc , aynı zamanda Allah'a tabi olmak 
anlamına geliyordu. Çünkü Allah Teala şanına yakışmayacak şekilde hakkında 
ileri geri konuşanları birden cezalandırmamıştır.64 

Bu ayet-i kerime, sabah ve akşam vakitleri okunacak duaların zamanını 
açıklamaktadır. Buna göre sabah duaları, güneşin doğuşundan önce; akşam du
aları da güneşin batışından önce okunur. Bir başka ifade ile bu dualar, sabah 
namazından sonra ve ikindi namazından önce okunur.65 

63 Taberi, Cami ' ,  XVl, 1 78-1 79; Vahidi, Esbabu'n-nüzul, s. 297; Suyuti, ed-Dürru'l-mensur, 
Vll , 609. 

64 İğasetu'l-lehefan, l l ,  339-340. 
65 el-Vabilu's-sayyib, s. 127. 
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40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et. 

41 . Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. 

42. O gün insanlar bu sesi gerçekten işitecek/erdir. İşte bu, çıkış gü
n üdür. 

43. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. 

44. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize 
göre kolay olan bir haşirdir. 

45 . Biz onların dediklerin i  çok iyi b iliriz. Sen onların üzerinde bir 
zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. 



�ıı:�ı�\r �. ,,�� 
ZARİYAT SÜRESİ 

(60 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 -6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülen/e
re, işi ayıranlara anda/sun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza 
mutlaka vuku bulacaktır. 

Tefsiri : 

Birinci ayette Allah Teala, tozdurup savuran rüzgarlara yemin etti . Rüzgarlar, 
bulutları, toprakları ve kurumuş bitkileri savurur. Nitekim bu konuda Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: " . .  .Dünya hayatı, gökten indirdiğim iz bir su gibidir ki, bu 
su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış;arkasından 
rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir . . . " 66  Bu ayette rüzgarın kuruyan bit
kileri dağıtıp etrafa saçtığından bahsedilmiştir. 

Allah Teala ikinci ayette, yukarıda bulunan yüklü bulutlara yemin etmiş
tir. Bulutun yüklü olmasından maksat, yağmur taşımasıdır. Bulutlar, yeryüzü
nü sulayan kaynaktır. Allah Teala bu su kaynaklarını, hareket eden bulutların 
sırtında taşır. Nitekim bu hususta Tirmizi'nin "Camiu's-sahlh" adlı kitabında 
Ebu Hureyre' den şöyle bir hadis nakledilmiştir: Bir defasında Hz . Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ashabının arasında oturuyordu. Derken Üzerlerine bir 
bulut geldi . Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Bunun ne olduğunu biliyor 
musunuz?" diye sordu. Etrafındakiler de "Allah ve O'nun Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- şöyle buyurdu : Bu buluttur, yeryüzünün su deposudur. Allah Teô.lô. bunu, 
kendisine şükür ve ibadet etmeyen bir topluma sevk ediyor. "67 

66 el-Kehf 18/45. 
67 Ahmed b. Hanbel, Müsned, i l ,  370; Tirmizl, Tefslru'l-Kur'an, 57.  
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Üçüncü ayette Allah Teala, bulutların üstündeki bir varlığa, yani yıldızlara 
yemin etti: Kolayca süzülen/ere 

Yıldızların kolayca süzülmesi, Allah' ın emrine amade olarak hareket etmeleri 
demektir. 

Bir grup müfessir ı..:;.ı\.J_)�� lafzını , kolayca denizde hareket eden gemiler ola
rak açıklamıştır. Bazı müfessirler de, daha başka görüşler ileri sürmüşlerdir. An
cak hocamız, ilk görüşü tercih edip şöyle demiştir: "Bu görüş, ayetlerin sıralanışı 
bakımından daha güzeldir. Çünkü ayetler aşağıdan yukarı doğru bir sıralamaya 
tabi tutulmuştur. İlk önce rüzgarlardan, sonra onun üstündeki bulutlardan, daha 
sonra da onun üstündeki yıldızlardan ve en sonunda onun da üstünde olan ve 
kullar arasında dağıtmakla emrolundukları Allah' ın emrini dağıtan meleklerden 
bahsedilmiştir." 

Doğru olan görüşe göre bu ayette bahsi geçen melekler, dört büyük melek 
ile sınırlandırılamaz. Anlatıldığına göre Allah ' ın emri ile Cebrall (a .s . ) ,  vahiy ile 
peygamberlere muhalefet edenlere verilecek ceza türlerini ve azabı; Mikfıll (a.s . ) ,  
yağmuru, soğuğu, karı ve bitkileri; Ölüm meleği , yaratılmışlar arasında ölümü; 
İsrafil (a.s . ) ise, sura üflenildiği zaman bedenlere ruhlarını dağıtır. Bunlar, işle
ri düzenleyip yöneten meleklerdir. Ancak ayetin lafzında, sadece bu meleklerin 
kastedildiğine dair bir karine yoktur. 

Allah Teala , rubCıbiyet ve vahdaniyeti ile kudretinin büyüklüğünü kesin ola
rak gösteren birer delil ve ibret vesilesi oldukları için bu dört varlığa yemin etti. 
Rüzgarların esmesinde ve dinmesinde, hafif ve şiddetli olmasında, tabiatlarının, 
özelliklerinin, esişlerinin, yönlerinin değişmesinin farklı olmasında, faydalarının 
çeşitliliğinde ve kendilerine çok ihtiyaç olmasında alınacak dersler vardır. Mesela 
yağmur için beş çeşit rüzgar gereklidir: 

a) Bulutu yayan rüzgar. 

b) Bulutları bir araya getiren rüzgar. 

c) Artı ve eksi yüklü bulutları bir araya getiren rüzgar. 

d) Bulutları Allah' ın dilediği yere sevk eden rüzgar. 

e) Bulutun karşı istikametinden esip onu dağıtan rüzgar. 

Ayrıca, bitkilere, gemilere, rahmete, azaba vb . hususlara tahsis edilmiş 
rüzgarlar vardır. Bütün bunlar, rüzgarlara yön veren onları yöneten bir yaratıcı 
nın varlığını gerektirir. O yaratıcı , dilediği gibi bu rüzgarlara yön verir ve onların 
kimi zaman meltem şeklinde, kimi zaman fırtına şeklinde esmesini sağlar. Ba
zen rahmet, bazen de azab olarak onları gönderir. Kimileyin onlarla ekinlere ve 
meyvelere hayat verirken, kimileyin ekinleri yatırıp meyveleri döker. Bazı kereler 
rüzgarlar çıkararak gemileri kurtarır, bazı kereler de denizin dibine gömer. Kimi 



kereler vücudumuzun rahatlamasını vesile kılarken, kimi kereler rahatsız olma
sına neden olur. Bazen rüzgarları döllenmeye vesile olarak, bazen de döllenme
ye mani olarak gönderir. Kimi zaman güneyden, kimi zaman batıdan esmesini 
sağlar. Bazen saba rüzgarı olarak bazen de kuzey rüzgarı olarak gönderir. Kah 
soğuk, kah sıcak esmesini diler. 

Rüzgarlar son derece güçlü olmasına rağmen, her türlü duruma çarçabuk 
uyum sağlayan, hemen etkilenen ve etkileyen, gök ile yer arasında çarçabuk 
saklanan bir varlıktır. 

Rüzgarlar kesilse yeryüzünde yaşayan canlılar helak olur. Tıpkı, sudan çıkıp 
helak olan balıklara dönerler. Allah Teala dilediği zaman rüzgarları gönderir, di
lediği zaman ise keser. 

Rüzgarlar, sesleri kulağa; kokuları burna ve bulutları çorak topraklara taşır. 
Bazen Allah ' ın rahmeti olur. Kullara rahmet getirir. Bazen de O'nun cezası olur. 
Kullara bela getirir. 

Rüzgarlar Allah' ın yarattığı en güçlü varlıktır. Nitekim bu konuda Tirmizl 
Enes İbn Malik kanalıyla Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
duğunu nakletmiştir: 

"Allah Teala yeryüzünü yarattığı zaman, yeryüzü çalkalanıp duruyordu. 
Sonra dağlan yarattı ve dağlara yeryüzünün üstünde durmalarını emretti. Birden 
yeryüzü sakinleşti. Bu manzara karşısında melekler rüzgarların gücüne hayran 
kaldılar ve Allah'a 'Ey Rabbimiz! Dağlardan daha güçlü bir mahlukun var mı?' 
diye sordular. Allah, 'Evet, demir var. ' buyurdu. Bu kez Melekler, 'Ey Rabbimiz! 
Demirden daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. Allah Teala, 'Evet, 
ateş var. ' buyurdu. Sonra Melekler, 'Ey Rabbimiz! Ateşten daha güçlü bir mah
lukun var mı?' diye sordular. Allah Teala, 'Evet, su var. ' buyurdu. Daha sonra 
Melekler, 'Ey Rabbimiz, sudan daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. 
Allah Teala , 'Evet, rüzgarlar var. ' buyurdu. Son olarak Melekler, 'Ey Rabbirniz! 
Rüzgarlardan daha güçlü bir mahlukun var mı?' diye sordular. Allah Teala da, 
'Evet. Gizlice sadaka veren insanoğlu var. ' 68 buyurdu. ayrıca bu hadisi Ahmed 
İbn Hanbel "Müsned" inde rivayet etmiştir. 

---·------------
68 Hadisin son cümlesinin lafzi tercümesi şu şekildedir: Sağ elinin verdiği sadakayı sol elinden 

gizleyen insanoğlu var. 
Gizlice sadaka veren insanın rüzgarlardan ve hadiste zikredilen diğer varlıklardan daha güçlü 
olması konusunda ileri sürülen görüşlerden ikisini şu şekilde verebiliriz: 
Sadaka veren insan, nefsine, tabiatına ve şeytana karşı muhalefet eder. Hadiste sayılan diğer 
varlıklarda böyle bir durum söz konusu değildir. 
Sadaka, Allah'ın gazabını söndürür. Allah'ın gazabından daha güçlüsü ve daha çetini yoktur. 
Rüzgar ile gelen musibet, gizlice sadaka verenlere zarar vermez. Böylece gizlice sadaka veren 
insanoğlu, rüzgarlardan daha güçlü hale gelir. bk. Tuhfetu'l-Ahvezl. [Mütercim] 

T 
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Yine Tirmizl' de Ad kavminin kıssası anlatılırken, onlara ancak bir yüzük hal
kası kadar rüzgar gönderildiğinden bahsedilmiştir. Bu rüzgar temas ettiği her şeyi 
un ufak etmiştir. Cenab-ı Allah bu rüzgarı atıyeh69 olarak vasıflandırmıştır. Buhar! 
"Sahih" inde bu rüzgarı şu şekilde tefsir etmiştir: "Ad kavmine gönderilen rüzgar, 
onunla görevli meleklere itaat etmeyi terk etmiştir. Melekler de, bir daha onu 
kontrol altına alamamışlardır."70 

Özetleyecek olursak; rüzgarlar, Allah'ın azametine, rubCıbiyetine ve kudreti
ne delalet eden en büyük delillerden biridir. 

Bulutlara Yemin Edilmesi 

Allah Teala bulutlara yemin etmiştir: ıj__, �)\...W� (yükünü yüklenenlere) 

Bulutlar, Allah'ın havada olan en büyük nişanlarından biridir. Son derece 
hafiftirler. Su ve soğuk taşırlar. Bu sebeple en ağır varlığa dönüşürler. 

Allah Teala rüzgarlara emreder, onlarda bulutları sırtlanıp kendilerine emre
dilen yere götürür. 

Bulutlar gök ile yer arasında Allah' ın emrine amade varlıklardır. Kulların ve 
hayvanların rızıklarını taşırlar. Kendilerine emredilen yere boşaldıkları zaman, 
Allah' ın kudreti ile yok olup giderler. Eğer yok olmasalar, bitkilere ve diğer can
lılara mutlaka zararlar verirler. Allah Teala onları, var olmaları gereken en uygun 
zamanda yaratmış, taşıdıkları suyu onlara yüklemiş ve suya en fazla ihtiyaç du
yan bölgeye doğru onları sevk etmiştir. 

Sorun bakalım bulutlara, yok olduktan sonra onları kim yaratmış? Suyu, 
karı ve soğuğu kim onlara yerleştirmiş? Onları rüzgarların sırtına kim yüklemiş? 
Gök ile yer arasında her hangi bir direk olmadan onları kim havada tutmuş? On
ların bıraktığı damlalarla kullara kim su vermiş? Onların taşıdığı su ile toprakları 
kim yeşertmiş? Sulan kullar arasında dilediği gibi kim dağıtmış? 

Yağmuru belli ölçüde yağdıran Allah'tır. Yağmur tanelerini bulutlardan indi
ren O' dur. Bulutların işi bittikten sonra onları yok eden O' dur. Eğer Allah dilesey
di, bulutları kulların üstünde bırakmayı sürdürürdü. Kullar da, bunu önleyecek 
bir çare bulamazlardı . Yine dileseydi bulutları hiç göndermezdi .  Kullar da, bulut
ların oluşması için bir çare bulamazlardı .  

69 el-Hakka 69/6. �\&.. Sözlükte itaatten çıkan anlamına gelir. Rüzgar için kullanıldığı zaman, 
yıkıp geçen fırtına anlamına gelir. Nitekim bu kelimenin geçtiği ayet dilimize genelde şu şe
kilde tercüme edilmiştir: "Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler." 
[Mütercim] 

70 Buhar!' deki rivayet böyle değildir. Buhar!' de geçen rivayet şu şekildedir: � �  �ı Jt.! �� 
..:ıı;.iı J.;. (Atıyeh hakkında İbn Uyeyne şöyle demiştir: Bu rüzgar, kendisini kontrol etmekle 

görevli meleklere isyan etmiştir) . Buhar!, Ehadisu' l-enbiya, 12 .  



Eğer bulutlar, bu sorularına sözlü olarak cevap vermese bile, ibret almana 
yardımcı olmak suretiyle sana yanıt vermişler demektir. 

Rüzgarlara da bir sorulsa! Onları kudretiyle kim yaratmış? Hikmeti ile onlara 
kim yön vermiş? Kendi iradesi ile onları kim emrine amade kılmış? Rahmetinin 
habercisi olarak onları kim göndermiş? Nimetlerini tamamlamak için bir neden 
ve cezalandırmayı dilediği kimseler için bir güç olarak onları kim estirmiş? Onları 
kimi zaman meltem şeklinde, kimi zaman ortalığı toza dumana katacak kadar 
şiddetli; bazen bitkilerin döllenmesine vesile , bazen fırtına, bazen de kasırga şek
linde, kimileyin etrafı kırıp geçen kimileyin de kontrolsüz biçimde gönderen kim
dir? Ve burada bahsetmediğimiz nice rüzgar çeşitlerini var eden kimdir? 

Bütün bu rüzgar çeşitleri kendiliğinden mi oluşmaktadır? Yoksa onları çekip 
çeviren yöneten biri mi var? Bütün mevcudatın rubO.biyetini kabul ettiği, bütün 
yaratılmışların vahdaniyetini ikrar ettiği , fayda ve zararı elinde bulunduran, yarat
ma ve yönetmenin kendisine ait olduğu bir yaratıcı mı onları çekip çeviriyor? 

Alemlerin Rabbi Allah Teala, yüceler yücesidir! 

Kolayca yüzen gemilere sorulsa! Onları suyun üstünde kim tutuyor? Denizi 
onların emrine kim amade kılmış? Bulutların rüzgarlar sayesinde taşındığı gibi 
bu gemilerin de suyun üstünde yüzmesi için onlara kim rüzgar gönderiyor? De
mir atıp demir alırken rüzgarın ve suyun taşkınlığından onları kim koruyor? Belli 
bir ölçü ile onlara rüzgarı kim gönderiyor? Bu güç, şayet rüzgarın hızını artırsa, 
gemileri batırır; eğer rüzgarın hızını keserse, gemilerin yol almasını geciktirir. Bu 
gemilere farklı yönlerden birbiriyle çatışan rüzgarlar göndermeyip tek yönden 
rüzgar gönderen kimdir? Eğer farklı yönlerden rüzgar gönderseydi hem sağdan 
hem de soldan dalgalar yükselirdi .  Gemiler de, rüzgarların oyuncağı haline gelir
di . Zayıf yapılı bu insana, suyun üzerinde yüzen, uzak mesafeleri kat eden, sonra 
tekrar demir aldığı limana dönen, suyu yararak ilerleyen, bir rüzgarla hem ileri, 
hem de geri giden, dağlar kadar yüksek dalgaların arasında yoluna devam eden 
bu devasa evleri yapmayı kim öğretti? 

"Den izde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) de
lillerindendir. Dilerse O, rüzgarı durdurur da onun (denizin) üstünde 
kalakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ib
retler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da 
affeder (kurtarır) . "71 

71 eş-Şüra 42/32-34. 



Bu evde, sadece peygamberini ve dostlarını taşıyan kimdir? Onların dışında
ki bütün yeryüzü sakinlerini boğan kimdir? 

Gökyüzünde yörüngelerinde hareket eden yıldızlara, güneşe ve aya bir so
rulsa! Onları kim yaratmış? Yaratılışlarını kim bu kadar güzel yapmış? Onları 
yüksek yerlere kim yerleştirmiş? Onlarla alemin kubbesini kim süslemiş? Şekil, 
hacim, renk, hareket ve uzaydaki yerleri bakımından onları kim farklı farklı kıl
mıştır? Kimi gök cisimleri büyük, kimi gök cisimleri küçüktür. Bazısı beyaz, bazısı 
kırmızı, bazısı cam renginde, bazısı inci rengindedir. Kimisi gök kubbenin tam 
ortasında, kimisi gök kubbenin kenarlarındadır. Kimileri de gök yüzünün diğer 
yerlerine serpiştirilmiştir. Bazıları bir ayda, bazıları, bir yılda, bazıları otuz yılda, 
bazıları da bundan kat be kat fazla bir zamanda yörüngelerinde döner. Kimileri 
görünmeye devam etmektedir. Hiçbir şekilde gözden kaybolmaz. Bunlar ebedi 
olan gök cisimleridir. Kimileri de, sonsuza kadar gizli kalırlar. Öyleleri de var ki, 
her iki duruma da sahiptirler. Hem görünürler hem de gizlenirler. 

Bazı gök cisimlerinin, biri arızi, diğeri asli olmak üzere iki türlü hareketi var
dır. Arızi hareketleri, doğudan batıya doğrudur. Asli hareketleri ise, batıdan do
ğuya doğrudur. Ne zaman ki, bir yıldız batmaya yüz tutar, birden mukabilinde 
bir yıldız zuhur eder. Diğer bir yıldız da doğar ve yükselmeye başlar. Öte yandan 
doğu tarafında bir yıldız görünür. Başka bir yıldız gökyüzünün ortasında belirir. 
Bir başka yıldız da gökyüzünüı: ortasından uzaklaşmaya başlar. Bir diğer yıldız 
ise , batmaya yaklaşır. 

Bu yıldızların durumları düşünüldüğü zaman, yaratılışın başlangıcına delalet 
ettikleri gibi ahiretin olacağına da delalet ederler. Ayrıca, yaratıcının varlığına, 
kemal sıfatlarına, rububiyetine, hikmetine ve vahdaniyetine en mükemmel şekil
de delil teşkil ederler. Allah'ın celal ve kemal sıfatlarına delalet eden her şey de, 
peygamberlerin de doğruluğuna delalet eder. 

Allah Teala yıldızları , kara ve denizde yol bulmaya yarayan birer vesile kıl
mıştır. Buna benzer şekilde yıldızlar, yaratıcıyı, O'nun gücünü, ilmini, hikmetini , 
yaratılışın başlangıcını, ahireti ve peygamberliği bilme konusunda birer vesiledir. 
Bu konuların anlaşılmasına vesile olmasının, kara ve denizde yol tayinine vesile 
olmasından geri kalır tarafı yoktur. Hatta, akıl sahipleri için bu konulara delalet 
etmeleri, yol ve rota tespitine olan delaletlerinden daha açıktır. Özetle ifade ede
cek olursak; yıldızlar, hem o konuda hem de bu konuda yol göstericidir. 

ı_;; ı ..::..ıl.4-::..idü ( İşi ayıranlara andolsun ki ! )  Ayette geçen "ayıranlar"dan mak
sat, meleklerdir. Ulvi ve sufü alemde görünen ve görünmeyen yönetimi melek
lerin sayesinde gerçekleşir. Allah Teala, melekler sayesinde alemin işlerini görür. 
Her bir iş için bir grup melek görevlendirmiştir. Mesela güneş, ay, yıldız ve diğer 
gök cisimleri için bir grup, yağmur ve bulut için bir grup, bitkiler için bir grup, 
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her tohum ve canlı için bir grup, ölüm için bir grup, insanların korunması için 
bir grup, insanların amellerinin sayılıp yazılması için bir grup, vahiy için bir grup, 
dağlar için bir grup ve alemdeki her iş için b ir grup melek görevlendirilmiştir. 
Bununla birlikte melekler, son derece iyi ve güzel varlıklardır. Güçlü ve kuvvetli
dirler. Zarif cisme ve güzel yaratılışa sahiptirler. Kendilerine verilen emre son de
rece itaat ederler. Allah' ın hizmetinde daimdirler. Alemin her köşesinde Allah' ın 
kendilerine verdiği emri yerine getirirler. 

Allah Teala bu varlıklara, vadinin gerçek olduğuna ve ödül ve cezanın mut
laka meydana geleceğine dair yemin etti: 

Vadedilen, kesinlikle doğrudur. 

Bu ayet şu anlama gelir: Kıyamet hakkında size söylenenler ile, mükafat 
ve ceza, gerçektir, mutlaka meydana gelecektir. Bunlar, hak vaaddir. Asla yalan 
değildir: 

�1) z.r-+ıı �lj (ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. ) Ceza mutlaka olacaktır. 
Buna -an kaçış yoktur. 

Bir önceki ayette geçen L. edatı , mevsule de olabilir. Bu durum da kendisine 
dönen füd zamir ise mahzOftur. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: Size vad edi
len şey, kesinlikle doğrudur. Yani mutlaka meydana gelecek ve gerçekleşecektir. 

Bu edat, masdariye de olabilir. Bu durumda anlam şu şekilde olur: Size ya
pılan vaad, gerçektir, haktır. 

Bu ayette vaad sadık (J.:>W.) olarak vasıflandırılmıştır. Bu şekilde vasıflandı
rılması sıdk (J...ı....o ) olarak vasıflandırılmasından daha etkilidir. Ayette geçenJ.:ılo 
(doğru) lafzını � J_,..L.a.o (doğrulanan) şeklinde yorumlama külfetine girmeye ge
rek yoktur. Çünkü bu vadin bizzat kendisi sadıktır. Onun sadık olarak nitelendi
rilmesi, kişinin konuşması konusunda sadık (doğru sözlü) olarak nitelendirilme
sine benzer. Aynı zamanda kişi sözü doğru olarak da vasıflandırılır. Ayetteki bu 
durum, Arapların şu sözlerine benzer: -l5 ..r" (gizli sır) , �ti J) ( ibadetle geçen 
gece ) ,  �w, _)� (oruçlu gündüz) ,  J.ib .L. (fışkıran su) vb . 72�1.J � � _7 ayetinde 
de benzer durum söz konusudur. Bu sözlerin hiçbirinde mecaz yoktur. bunlar 
cümlenin gereklerine de muhalif değildir. 

Kendisi ile yemin edilen ile kendisine yemin edilen arasındaki uyum düşü
nüldüğü zaman, kendisi ile yemin edilenin kendisine yemin edilene delalet ettiği 
ve onu gösterdiği anlaşılır. 

72 el-Gaşiye /21 .  
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7. Yolları bulunan göğe andolsun ki. 

Tefsiri : 
..:.WI kelimesinin dildeki asıl manası, sağlam dokumaktır. Mesela w f-11 � 

dendiği zaman, bu cümle "Elbiseyi sağlam dokudu. " anlamına gelir. Sağlam örül
müş ipe de !.l � J:>- denir. Dayanıklı attan ise J...i.5:.J \ !.l � cJ") diye bahsedilir. 

Şemr şöyle demiştir: " !..l ..r.-J I kelimesi lügatte, yapılışı sağlam olan her şey 
için kullanılır. Mesela :\5 r.>'-4 �\J dendiği zaman, yaratılış itibariyle sağlam ve da
yanıklı hayvan kastedilir. " 

Ebu Ubeyde ve Müberrid de şöyle demiştir: '\!.l�I 'yollar' anlamına gelir. 
Bu kelimenin tekili ise, .!.\� şeklindedir. i\..,_;,J\ .!lL>- dendiği zaman, güvercinin 
kanatlarında bulunan çizgiler anlamına gelir. �wı ...:..�,.... ise ,  su kanalı manasını 
ifade eder. " 

Ferra şöyle demiştir: ,...:.L,,J\ Rüzgarın savurduğu kum taneleri gibi, ufalanan 
her şey için kullanılır. Üzerinden rüzgar esen durgun su ile kıvırcık saça da � 
denir. Bu manalarda kullanılan � kelimesinin tekili J )> ve �.}> örneklerinde 
olduğu gibi :\5��- şeklinde gelir. Müfredi .!.\� şeklinde gelen � ise , tekil ve ço
ğul bakımından JL:... ve J.: .. kelimelerine benzer. 

Bütün bunlardan maksat, İbn Abbas' ın açıkça dile getirdiği şu yorumdur: 
"Bu ifade ile, güz�l yaratılış kastedilmiştir." 

Said İbn Cübeyr onun bu ayet hakkında şöyle dediğini nakletmiştir: ,4:-JI" 
göklerin güzel ve düzgün oluşu anlamına gelir. " 

Katade ise bu ayeti şu şekilde yorumlamıştır: "�\ d� yaratılışı sağlam 
manasına gelir. " 

Mücahid de bu ayet hakkında şöyle demiştir: ' '  4:-JI d� yapısı sağlam de
mektir. " 

Bir başka yorumunda ise şöyle demiştir: ,�\ d� yollara sahip anlamına 
gelir. Ancak bu yollar, kullardan uzaktır. Bu yüzden insanlar onları göremez. Bunlar 
rüzgarın denize teması ile suda, kumda ve saçta oluşan yolu andıran şekil gibidir. 

Deccalin özelliklerinin anlatıldığı hadiste73� ....... i.JJ ifadesi geçmektedir ki 
bu, onun saçlarının kıvırcık olacağı anlamına gelir. 

73 Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 20; Taberani, el-Mu'cemu' l-keblr, Xll, 1 75, (Hadis No: 
456} ;  Heyse mi şöyle demiştir: Bu rivayeti Ahmed b Han bel nakletmiştir. Hadisin ravileri, 
Buharl'nin ravilerinden oluşmaktadır. bk. Heysem!, Mecmau'z-zevfüd, Vll, 342-343. 
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Ayette (ez-Zariyat 51/7 )  geçen �I kelimesinin yorumu hakkında ileri sürü
len en güzel görüşlerden biri de, İmam Tirmizl'nin "el-Cami"' adlı hadis kita
bının Tefsir bölümünde Hasan kanalıyla Ebu Hureyre'den naklettiği rivayettir. 
Bu rivayete göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yanında bulunan asha
bına "Bu üstünüzdeki nedir?" diye sormuş. Onlar da, "Allah ve O'nun Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- daha iyi bilir. " şeklinde cevap vermişler. Bunun üzerine 
şöyle buyurmuş: O dünyamızın semasıdır, korunmuş bir tavan ve önüne geçil
miş bir dalgadır. 74 

8. Siz elbette çelişkili sözler içindesin iz. 

9. Ondan çevrilen çevrilir. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala kendisine yemin edilen hususları zikretti . Ayette 
geçen � �� (çelişkili sözler) , müşriklerin Kur'an ve Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- hakkında ortaya attıkları iddialardır. Bunların tamamı asılsızdır, 
uydurmadır. Müşrikler, hakkı yalanlayınca farklı görüşler benimseyip, muhtelif 
düşünceler ortaya atmışlardı . Ayrıca birbirinden ayrı tutumlar sergilemişlerdi . Ni
tekim onların bu durumu hakkında Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Bilakis on
lar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. "75 

Yeminin cevabı olan bu ayetin zımnında şu mana gizlidir: Siz ey müşrikler! 
Birbiriyle çelişen batıl görüşlere sahipsiniz. Görüşleriniz birbirini çürütmekte. Bu 
hale düşmenizin nedeni ise , hakkı yalanlamanızdır. 

Daha sonra Allah Teala, bu birbiriyle çelişkili görüşler yüzünden haktan çev
rilen insanları çevirdiğinden bahsetti. Bu yoruma göre ayette geçen :_;. harf-i 
cerri, bir nevi sebebiyet bildirir� Tıpkı şu ayet-i kerimede olduğu gibi: L; �}o l� ı)li 
�;h .i.l.l :-;..:, LA j �j.i Y �i -J Jl:: � Ll j p L::�:- (Dedi/er ki: Ey Hud! Sen bize 
açık bir mucize getirmedin, biz de senin sözün yüzünden ilô.hlarımızı bırakacak 
değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz. ) 76 

74 Tirmizi, Tefsiri :u ' l-Kur'an, 57; ..J� (_rJ i,� � e./I �µ , Bu ifadede geçen "rakl"' 
lafzı, dünyanın üstündeki gök anlamına gelir. Fakat, bu kelimenin bütün göklerin adı olduğu 
da ileri sürülmüştür. Bu hadis ile gökyüzünün, dünyanın üstüne düşmekten korunduğu ifade 
edilmiştir. bk. Tuhfetu'l-ahvezi, IX, 132. 

75 Kfıf 50/5. 
76 Hud 1 1/53. 
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�İ �. (çevrilen) Yani Allah Teala'nın ezeli ilminde sapacağı belli olan kimse
ler haktan çevrilir. Onların haktan çevrilmeleri şu ayette anlatılan hususa benzer: 
"Sizler ve taptığınız şeyler! Hiçbiriniz, Cehenneme girecek kimseden başkasını 
Allah 'a karşı azdırıp saptıramazsınız. "77 

Bazı müfessirler :..;;. ifadesinde bulunan zamirin, Kur'an'a; bazıları, imana; ba
zıları da, Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- göndermiştir. Buna göre mana 
şu şekilde olur, "Ondan çevrilen çevrilmiştir. Sonunda onu yalanlamıştır. " 

Müşriklerin son ilahi çağrı hakkında farklı görüşler ileri sürmeleri tamamen 
asılsız ve uydurma olunca Allah Teala da şöyle buyurmuştur: 

' , ' 

� ' ' t  � _,.P.L.;, �� J � �+il � ' . , 0 _r.Dı_;;jı � 
1 O. Kahrolsun o koyu yalancılar! 

1 1 .  Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 

Tefsiri: 
Cehalet o insanların tamamen kalplerini kaplamıştı . Tıpkı suyun etrafı kap

laması, ölümün insanı sarması gibi. �� kelimesi, cehalet, nefsani arzular, sar
hoşluk, gaflet, sevgi, kin, korku, gam vb . duyguların birinin neden olduğu ken
dinden geçmişlik halidir. Nitekim bu kelime, şu ayet-i kerimede gafletin neden 
olduğu bir bilinçsizlik halini ifade etmektedir: l..i.� � �� J. �)J � (Fakat onla
rın kalpleri bundan gafi/dir. )78 

Bu ayette Allah Teala Mekkeli müşrikleri, gafletle nitelendirmiştir . .j_,.AL.:.. keli
mesi, J+-- kökünden türemiştir. Bu kök, bir şeyden gafil olmayı, kalbin bir şeyden 
uzak olmasını ifade eder. Unutmak ile gaflet arasında fark vardır: Unutmak, bir 
şeyi hafızaya alıp öğrendikten sonra ondan gafil olmak demektir. Gaflette ise, 
öğrenmek gibi şartlar aranmaz. 

12. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. 

Tefsiri : 
Müşrikler, insanların hesaba çekileceği günün gerçekleşmesini uzak görüp 

inkar ettikleri için onun ne zaman meydana geleceğini sormuşlardır. 

77 es-Saffat 37/161-163 .  
78  el-Mü'minCın 23/63. 
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13. O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. 

Tefsiri: 

Meşhur olan yoruma göre � A ifadesi, yakılacaklar anlamına gelir. Ancak 
ayette bulunan ,)"- harf-i cerri, bu yoruma daha fazla bir anlam katmaktadır. Şa
yet, bu kelime ile yakmak fiili kastedilmiş olsaydı ayet-i kerime şöyle olurdu: r y 

.L.ı � -loı .). r-..o. Bu 
_
durumu bildikleri için müfessirlerin bir çoğu şöyle demiştir: 

"Bu ayette geçen .)-&. harf-i cerri, _; harf-i cerri manasına kullanılmıştır. Tıpkı 
zaman zaman .). harf-i cerrinin � yerine kullanıldığı gibi . "  

Ön  plana çıkan yoruma göre bu  ayet, onların ateş üzerinde azap görecek
lerini ifade eder. Bu konuda başka yorumlar da vardır. Bunlardan birine göre 
ayet, onların Cehennem'in yanına getirildikleri zaman görecekleri azabı anlatır. 
Onların Cehenneme girerken ve Cehennem ile cezalandırılırken çektikleri azap 
ise daha şiddetli olacaktır. Bu ayette geçen uA ifadesini ,  yakılacaklar şeklinde 
tefsir eden müfessirler, şu ayet-i kerimeden hareketle bu sonuca ulaşmışlardır: 
��ı �ljj, �J ı4>- �I� r.+t IY.A � r3 ..:..ı�;�lj �;::·-"��! ip .:;��jı �� (Şüphesiz 
inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere 
Cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.)79 Aynı şekilde Buruc suresin
deki bu lafzın, azap/işkence anlamına geldiğini belirtirken de, Zariyat suresindeki 
bu ayeti delil olarak sunmuşlardır. 

Gerçek şu ki ; fitne, hem azaba, hem de azaba neden olan hususa denir. Bu 
yüzden Allah Teala inkar etmeyi, fitne olarak isimlendirmiştir. İnkarcılar dünyada 
iken azaba neden olan hususlardan birini yaptıkları için, kendilerine verilecek 
ceza da fitne olarak isimlendirilmiştir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

1 4. Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (de
n ir. )  

Tefsiri: 

İnkarcıların ateşin başına getirilmeleri ve Cehennem'in onlara gösterilmesi 
kendilerine verilecek en büyük azablardan biridir. Bu azabın sonu ise , ateşe girip 
ateşle cezalandırılmaktır. Daha önce onlar, dünyalık vesilelerle ve dünyanın süsü 
ile cezalandırılmışlardı. Sonra sırasıyla, kendilerine peygamber gönderil ince, on-

79 el-Burlıc 85/10.  
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!ara muhalefet edip onları yalanlayınca, bu yüzden dünya da cezalandırılınca, 
ölünce , kıyamet günü dirilince, Cehenneme sevk edilince, Cehennem'in başına 
getirilince ve Cehennem onlara gösterilince azaba çarptırılırlar. Bunlar, başlarına 
gelen en büyük musibetlerdir. Ancak, öyle büyük bir azaba uğratılacaklardır ki , 
başlarına gelen bütün felaketleri unutacaklardır. 

Azab görecek olanlardan bahsettikten sonra takvaları sayesinde bu azabdan 
kurtulacak olan kimselere vereceği mükafattan söz etti. Bir başka ifade ile, Cen
netten ve oradaki pınarlardan bahsetti: 

15. Şübhesiz ki m üttakiler Cennetlerde pınar başlarındadır. 

1 6. Rab 'lerinin, kendilerine verdiğin i  alırlar. Çünkü onlar bundan 
öncede güzel davranırlardı. 

Tefsiri : 

Takva sahipleri, Rablerinin kendilerine sunduğu ikram ve lütufları alırlar. Bu 
ayet-i kerimede şu dört hususun delili vardır: 

a) Cennete girenler, kendilerine verilen lütufları kabul ederler. 

b) Bu lütuflardan razı olurlar. 

c) Herhangi bir engelle karşılaşmadan bu lütuflara ulaşırlar. 

d) Cennetliklerin mükafatları amellerinin cinsinden olur. 

Zaten Cennetlikler, dünyada da Rablerinin kendilerine emrettiğini almışlar, 
rıza göstererek onu kabul etmişlerdi. Kendilerine gelen emirlere teslimiyet göster
mişlerdi. Gönülleri hoşnut olarak bu emirleri kabul etmişlerdi. Rablerinin kendi
lerine vereceği mükafatı da bu şekilde alacaklardır. 

16 .  ayette Allah Teala takva sahibi kullara mükafat kazandıran hususu belirt
miştir: Onlar, hiç kimseyi ortak koşmadan ,  yalnızca O'na ibadet ederek, O'nun 
ve kullarının haklarını gözeterek yaptıkları iyilikler sayesinde bu mükafata kavuş
muştur. 

Daha sonra Allah Teala takva sahiplerinin geceleri çok az uyuduklarından 
bahsetti: 
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1 7. Geceleri pek az uyurlardı. 

Tefsiri: 

Bu ayette geçen Ll edatının nafiye (olumsuzluk edatı) olduğu ileri sürülmüş
tür. Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir: "Geceleri azıcık bile uyumazlardı .  
Çok ise, hiç uyumazlardı . "  Bu yorum birkaç açıdan zayıftır: 

a) Bu özellik, 15 ve . 1 6  ayetlerde bahsedilen takva sahibi kimselerinin mut
laka bulunması gereken vasıfları arasında yer almaz. 

b) Allah Teala, gecenin yarısının ibadetle geçirilmesini, tamamının ibadetle 
geçirilmesinden daha çok sever. 

c) Eğer bu ayette bütün gecenin ibadetle geçirilmesi kastedilmiş olsaydı, 
bunu en fazla Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yapardı. Ancak o, hiçbir 
geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmemiştir. 

d) Allah Teala Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- gecenin tamamında 
değil, belli bir bölümünde teheccüd namazı kılmasını emretmiştir: "Gecenin bir 
kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. "80 

e) Allah Teala Müzzemmil suresinde Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi ve
sellem- gece ibadetini emrederken, gecenin yarısını veya yarısında azını ya da 
fazlasını ibadetle geçirmesini emretmiştir. Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- için bu üç aşamayı zikretmiştir. Gecenin tamamını ibadetle geçirmesinden 
bahsetmemiştir. 81 

f) Osman İbn Maz'Qn'un geceleri uyumayıp ibadet ettiği haberi kendisine 
ulaşınca Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona birini gönderip çağırttı . Os
man gelince ona "Ey Osman! Benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" buyurdu. 
O da, "Hayır! Ey Allah'ın elçisi! Bilakis ben sizin sünnetinize tabi olmayı istiyo
rum." diye cevap verdi .  Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Ben biraz uyur, biraz namaz kılarım. Bazen nafile oruç tutar, bazen 
tutmam. Eşlerimle de birlikte olurum. O halde, sen de Allah 'tan sakın ey Osman! 
Şunu bil ki; ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin üzerinde hakkı 
vardır. Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Öyleyse, bazen nafile oruç tut, 
bazen tutma! Gecenin bir bölümünü ibadetle geçir, b ir bölümünde ise uyu!"82 

80 el-İsra 1 7/79. 
81 bk. " (Resulüm! )  Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte 

birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böy
le yaptığını) Rabbin elbette biliyor." el-Müzzemmil 73/20. 

82 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 267; Ebu Davud, Tatawu, 28. 
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Yine Hz. Peygamber, -sallallahu aleyhi vesellem- Zeyneb bt. Cahş'ın bütün gece na
maz kıldığı, iki direk arasına bir ip bağlayıp takati kesilince bu ipten tutundu
ğu kendisine ulaşınca bunu hoş karşılamamış ve söz konusu ipin çözülmesini 
emretmişti . 83 

f) Allah Teala gece ibadeti yapan kullarını "Vücutları yataklardan uzak kalır
. ,84 

buyurmak suretiyle övmüştür. Çünkü onlar, yataklarından kalkıp gece namazı 
kılarlar. Kalplerinde taşıdıkları bir duygudan ötürü kalkıp namaz kılmaları yüzün
den uykularını bölen bu kulları Allah Teala ,  gönülleri ferahlatacak nice nimetlerle 
ödüllendirecektir.85 

h) Bu ayet ilk olarak sahabe toplumuna hitap etmiştir. Dolayısıyla onların 
bu ayetin kapsamına girmeleri daha uygundur. Onların yaşantılarına baktığımız 
zaman, bu ayeti gece hiç uyumamak şeklinde anlamadıklarını görürüz . Mesela 
Büceyr İbn Sa' d, Said ve Katade kanalıyla Enes İbn Malik' ten şöyle nakletmiştir: 
.:.> .... � LA J:) ı � ·;��; ı)\S ayeti, akşam ve yatsı namazı arasında nafile namaz 
kılan insanları kastetmektedir. 

ı) Bu iddiaya göre ayetin cümle yapısı bozulmaktadır. Ayrıca menfi olan 
amilin ma'mulü kendisinden önce zikredilmiş olacaktır. Şöyle ki; � ifadesi, 
menfi olan 0 � fiilinin mef'ulü olur. Her ne kadar Kufe ekolü bunu caiz görse 
de, Basra ekolü bunu kabul etmez. Bazıları ise ayrıntıya giderek bu konuyu ele 
almışlardır. Onlara göre ma'mul zarf olursa amilinden önce gelebilir. Başka türlü 
ma'mulün amilinden önce gelmesi söz konusu olamaz . 

.:ı� Lo �\ 0-� � ı)\S ayetinde geçen Lo edatının , zaide olduğu;01.5 'nin 
haberinin 0� cümlesi olduğu, ·i:� ' in ise mansub olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
yoruma göre � ya )\).9 Lç � şeklinde mahzuf olan bir mef'ulü mutlakın sıfatı 
veya )\).9 L:... j şeklinde zarf olduğu için mansubdur. 

Ancak bu yorum problemli görülmüştür. Şöyle ki; gecenin yarısını uyuyarak, 
1/3 'ünü ibadetle ve sonra geri kalan 1/6'sını uyuyarak geçirmenin Allah ' ın en 
fazla sevdiği gece ibadetidir. Buna göre uyuyarak geçirilen zaman, ibadetle ge
çirilen zamandan daha fazladır. 0 halde, bu ayette (ez-Zariyat 5111 7) müminlerin, 
efdal olan uygulamanın zıddı ile övülmeleri nasıl mümkün olur? 

83 Buhar!, Teheccüd, 18;  Müslim, Salatu'l-müsafir!n, 2 19; Ebu Davud. Taiawu, 19; Nesa1, 
Kıyamu'l-leyl, 1 7 ;  İbn Mace, İkametu's-salat, 184.  

84 es-Secde 32/16. 
85 İbn Kayyim bu son cümle ile şu ayete işaret etmektedir: "Yaptıklarına karşılık olarak, onlar 

için nice sevindirici ve göz kamaştırıcı nimetlerin saklı olduğunu hiç kimse bilmez." es-Secde 
32/ 17 .  [Mütercim] 
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Bu itiraza şu şekilde cevap verilir: Kim bu ideal olan tarzda gece ibadetini 
yaparsa, uykuda geçirdiği zaman uyanık olarak geçirdiği zamandan kesinlikle 
daha fazla olur. Şöyle ki; o kişi zaten akşam ile yatsı arasında uyanıktır. Sabah 
namazından sonra da, güneş doğuncaya kadar uyumaz. Dolayısıyla geride yatsı 
namazı ile fecrin doğuşu arasındaki vakit kaldı . Bu vaktin de yarısı gece ibadeti 
ile değerlendirince , uykuda geçirdiği süre, uyanık halde olduğu zamandan daha 
az olur. 

Bir başka yoruma göre ise, bu ayette (ez-Zariyat 51/17)  geçen Lı edatı, mas
dariye masıdır. �' in faili olduğu için merfu'dur. Bu durumda ayetin anlamı şu 
şekilde olur: Onların uykuda geçirdik/eri zaman azdır. Bu görüş, Hasan-ı Basri 'ye 
aittir. 

Bu ayette (ez-Zariyat 5 1/17 )  geçen L., edatının tS.iJI anlamına gelen ism-i mevsul 
olduğu da ileri sürülmüştür. Bu durumda ism-i mevsule dönmesi gereken zamir, 
mahzuftur. Buna göre ayet şu şekilde olur: Lı � <.Ş.iJI ...:...9 JJ I  �I :y '>\.)..; Anlamı 
ise şöyle olur: Gecenin bir az bir kısmı, onların uyudukları zamandır. Doğrusu bu 
görüş, zorlamadan ibarettir . 

.:ı� � ifadesinin Lıl5'nin isminden bedel-i iştimal de olduğu ileri sürülmüş
tür. Bu durumda, şöyle takdir edilir: ')\.).; J7ul 0_. r#" � Lıl5 Anlam ise şöyle olur: 
Onların gece uyumaları azdır. Ancak bu yorum şu şekilde çürütülmüştür: � J;lı ifadesi � � fiiline mutaallıktır. Malum olduğu üzere masdarların ma'mCılü 
Kendilerinden önce gelmez. Fakat bu cevaba da şu şekilde itiraz edilmiştir: Bu 
ifade müfesser olan bir cümle ile mansubdur. Şöyle ki; � J;lı 0-" ifadesi, ayette 
zikredilen ::.ı� fiili ile müfesser olan mahzCıf bir fiil ile mansubdur.86 

Konuyla ilgili bir başka görüş ise şöyledir: Lıl5 ,� ' nin haberi olur. Böylece 
'>\.).;ifadesi ile cümlenin anlamı tamamlanmış olur. Dola.yısıyla Kur'an okurken 

burada durmak gerekir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur : 4 J � ı_,;l5 
'>\.)..; (Bu insanların sayısı azdır) . .:ı _,�,: ''-4 �\ .:r. ifadesi ise başlı başına bir cüm
ledir. Bu görüşte olanlara göre ayette geçen , Lı olumsuzluk edatıdır. Bu durumda 
ayet, onların geceleri azıcık dahi uyumadıkları anlamına gelir. Bu görüşün birkaç 
yönden zayıf olduğunu daha önce belirtmiştik. 

18. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. 

86 Buna göre ayetin takdiri şu şekilde olur: c.ı� \.. J).ll .f )l.,li .:.ı� ı_,;15 [Mütercim] 
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Tefsiri : 

Burada Allah Teala Cennete girecek muttaki kullarının, geceleri namaz kıl
malarının yanı sıra seher vakitlerinde de bağışlanma dilediklerini bildirdi . Bu 
kullar, namazlarının sonunda tevbe edip bağışlanma dilemişlerdir. Secde ede
rek, kıyamda durarak Rablerine dönmüşlerdi . Namazdan sonra da tevbe edip 
bağışlanma dilemişlerdir. Malum olduğu üzere Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- selam verip namazdan çıktıktan sonra üç kez �\ ;.ıi.:...:....:.\ (Allah 'tan ba
ğışlamasını dilerim! )  derdi .  Allah Teala ona, ömrünü istiğfar ile tamamlamasını 
emretmiştir.87 Kullarına da, Arafat'tan Müzdelife'ye inişlerini istiğfar ile tamamla
malarını buyurmuştur.88 Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- de, ümmetine ab
dest aldıktan sonra tevbe etmelerini emretmiştir. 89 Kısacası amellerin en güzel 
biçimde bitirilmesi tevbe ve istiğfar ile olur . 

• .! \ Q, ),, , L � İı - \�L!lJ = �  !o\ l dt � "\ 'Y µ � .) 0 - .._,;- iT _,... ._/.J 
1 9. Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala müttaki kullarının, Rablerine karşı ihlaslı ola
rak, insanlara iyilik ettiklerinden bahsetti. Onların hem ihlaslı hem de iyilik yapan 
kullar olduğunu belirtti. Onların bu hali şu ayetlerde anlatılan durumun zıddıdır: 
"Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. "90 Müttaki kulların 
iyilik yaparken ihlas sahibi olmaları, muhtaç ve yoksullara iyilik ettikleri belirti
lerek tekit edilmiştir. Çünkü onlara iyilikte bulunurken, bir karşılık ve teşekkür 
beklemezler. 

Ayette geçen p�l kelimesi, başkasından bir şey isteyemeyecek kadar if
fetli yoksul kimse anlamına gelir. 

Allah' ın insanları yoksul ve zengin yapmasındaki hikmeti iyice düşünülme
lidir. Şöyle ki; O, bazılarının yoksul olmasını dilemiştir. Ancak zengin kullarının 
onlara yardım etmesini dini bir vecibe kılmıştır. Allah Teala, en zengin ve en 
cömerttir. Bu yüzden kullarını iki mahrumiyete birden duçar kılmamıştır. Onları 
hem fakir kılıp, hem de onlara yardım edilmesini emretmemezlik yapmamıştır. 
Aksine yoksul olmasını dilediği kullarına yardımda bulunulmasını emretmiştir. 

87 İbn Kayyim bu sözü ile şu ayete işaret etmektedir: "Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfi
ret dile. Çünkü O tevbeleri kabul edendir." en-Nasr 1 10/3. 

88 İbn Kayyim bu sözü ile de şu ayeti kastetmektedir: "Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden siz 
de akın. Allah'tan mağfiret isteyin . Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir." el-Bakara 2/199. 

89 Tirmiz!, Tahare, 4 1 .  
90 el-MaCın 1 07/5-6. 
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20. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. 

21 . Kendi nefislerin izde de öyle. Görmüyor musunuz? 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala hem insanın dış dünyasında hem de iç dünyasında 
ayetler olduğundan bahsetti . 

Yeryüzünde bulunan ayetler pek çoktur. Bunlardan bir kaçını şu şekilde sı
ralayabiliriz: 

a) Yeryüzünün yoktan var edilip yaratılması. Sonradan meydana gelmeyi ve 
bu hususta bir yaratıcının bulunması gerektiğini gösteren deliller inkar edilemez. 
Bu deliller yeryüzü ile kaimdir. 

b) Yeryüzünün kara parçalarının sulardan ayrı olması . Halbuki tabiatın ge
rektirdiğine göre, kara parçaları su altında olmalıydı. 

c) Yeryüzünün geniş ve büyük kütle halinde yaratılması . 
d) Yeryüzünün yayılması. Nitekim bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuş

tur: "Yerin nasıl yayıldığına bakmazlar mı?"91 Kur'an"da yeryüzünün yayılmış 
olduğundan bahsedilmesi onun küre şeklinde olması ile çelişmez. Gerçekte yer
yüzü küre şeklindedir. Ancak üzerinde canlıların yaşamlarını sürdürebileceği düz
gün bir zemin vardır. 

e) Yeryüzünün canlıların yaşayıp barınacakları bir döşek halinde yaratılması, 
bir mekan ve bir beşik kılınması, üzerinde yürünebilecek, kazma ve bellerle ka
zılabilecek, üzerine ağır malzemeler kullanılarak bina dikilebilecek kadar elverişli 
yaratılması, insanın dilediği her şeyi üzerinde yapabileceği kadar uygun olması, 
yayılması, dirileri üstünde, ölüleri de bağrında toplaması, yayılıp uzatılması, ge
nişletilmesi. 

Allah Teala su çıkarıp meralar yeşertmek ve pınarlar fışkırtmak suretiyle 
yeryüzünü kendisinden amaçlanan şeylerin gerçekleşmesi için uygun hale getir
miştir. Yeryüzünde geçitler ve yollar var etmiştir. Hikmeti gereği beşik ve döşek 
kılmak suretiyle yeryüzünü sakin bir şekilde yarattığına dikkat çekmiştir. 

Yeryüzündeki bir başka ayet ise şöyledir: Yerkürenin alttan bir desteğinin ol
madan , üstten de kendisini tutan bir bağ bulunmadan durmasıdır. Eğer yeryüzü 
suyun üzerinde bulunsaydı bir geminin sallanması gibi sallanır dururdu. 

İlahi hikmet ve ezeli ilgi, yeryüzünün sabit kalması, sarsılmaması ve üzerinde 
canlıların yaşayacağı uygun bir zemin olması için dağların var edilmesine hük
metmiştir. 

91 el-Gaşiye 88/20. 
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Allah Teala yeryüzünü hikmete binaen yapılacak işlere uygun halde yarat
mıştır. Yeryüzü, demir gibi son derece katı ve sert değildir. Eğer böyle olsaydı, 
kazılamaz, yarılamaz, üzerine bina inşa edilemez, ağaç dikilemez, ekin ekilemez, 
uyunamaz ve üzerinde yürünemezdi .  Ama yeryüzü tam kıvamında yaratılmıştır. 

Allah Teala hikmete binaen onu, istikrar yeri kıldığına dikkat çekmiştir. Eğer 
yeryüzünü son derece yumuşak, cılk ve cıvık yaratmış olsaydı, üzerinde ne bina 
dikilir, ne bir canlı durabilir, ne de ağır cisimler bulunabilirdi. Aksine yeryüzünü 
cıvık ve katı arası bir kıvamda yaratmıştır. 

İnsanlara göre en değerli madenler, altın, gümüş, yakut ve zümrüttür. Eğer 
yeryüzü bu madenlerden yaratılmış olsaydı, insanların maslahatına elverişli ol
mazdı. Canlılar için uygun bir mekan haline gelmezdi . Dolayısıyla elde edilmek 
istenen yararlar sağlanamazdı. Ayrıca bu sayede anlaşılmaktadır ki toprak, daha 
pahalı ve değerli olsa da bu madenlerden daha değerli, daha yararlı ve daha mü
barektir. Bu madenlerin pahalı ve değerli olmaları, az bulunduklarından dolayıdır. 
Yoksa toprak, onlardan daha faydalı, daha mübarek ve daha kıymetlidir. 

Allah Teala yeryüzünü şeffaf olarak da yaratmamıştır. Çünkü şeffaf cisimle
rin üzerinde canlılar yaşayamaz, bitkiler yeşeremez. 

Allah Teala, güneş ışınlarının yansımasıyla yeryüzünün üzerinde bulunan 
varlıkların yanmaması için onu parlayan biçimde de yaratmadı . Nitekim, şeffaf 
ve parlak cisimlerden yansıyan ışınlar yüzünden pamuk vs. gibi maddelerin yan
dığına şahit olmaktayız. 

Hasılı Allah Teala yeryüzünü tozlu topraklı yaratmıştır. Böylece burası, hem 
insanlar, hem hayvanlar ve hem de bitkiler için uygun bir mekan olmuştur. 

Suda yaşayan canlılar gibi suda yaşayamadıkları için karada yaşayan var
lıklar için yeryüzünün bir tarafını yüksek yaratmıştır. Nitekim bu konuya daha 
önce işaret ettik. O varlıkları, maslahatlarına uygun biçimde yeryüzünün değişik 
bölgelerinde var etti. Sonra topraktan onların yiyeceklerini ve gıdalarını çıkardı . 
İnsanoğlunu da ondan yarattı. Sonra tekrar ona döndürüp ve yine ondan diril
tecektir. 

Şunlar da yeryüzünde bulunan ayetlerdendir: Allah Teala, yeryüzünü farklı 
farklı türlerde ve özelliklerde yaratmıştır. Her bir köşesine ayrı bir yarar yerleş
tirmiştir. Bununla birlikte bütün yeryüzü parçaları, birbirine komşu ve bitişiktir. 
l\.imisi ova şeklinde , kimisi su deposu konumunda birbirine yakın ve bitişik hal
dedir. Şu toprak güzel ve verimli iken hemen yanı başındaki öbür toprakta hiçbir 
şey bitmez. Şurası toprak iken, diğer taraf kumdur. Burası sertken hemen bitişi
ğindeki taraf işlemeye elverişlidir. Şu tarafın rengi siyah iken, beri tarafın rengi 
beyazdır. Bu taraf tamamen taşlık iken, öbür başta hiç taş bulunmayan bir arazi 
vardır. Şu topraklarda şu şu bitkiler biterken, diğer topraklarda bitmez. Oralarda 
ise başka bitkiler yeşerir. Beri taraf çorak arazi iken ,  öbür taraf tam tersine sulak-
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tır. Bu yanlarda ne dağ, ne de tepe varken, öbür yanlarda her taraf dağdır. Bazı 
bölgeler ancak yağış alınca verimli olurken diğer bazı bölgelere hiç yağış düşmez. 
Buralar da ancak nehirlerle sulanarak verimli hale gelir. Allah Teala uzak diyarla
ra yağmur verir. Sonra yeryüzünün üzerinden, pınarlar vasıtasıyla bu suyu yağış 
almayan topraklara sevk eder. 

Keşke yeryüzüne b ir sorabilsen! Onu bu kadar çeşit çeşit kim yaratmış? Böl
gelerini bu kadar farklı özelliklerde kim var etmiş? Her bir bölgesine diğerinden 
ayrı bir özelliği kim vermiş? Onun üzerine dağları kim yerleştirmiş? Üzerinde yol
ları kim açmış? Kim pınarlar fışkırtıp otlaklar yeşertmiş? Yok olmaktan onu kim 
korumuş? Orada hayırları kim var etmiş? Ölçülü olarak orada yiyecek şeyleri kim 
yaratmış? Üzerindeki canlıları ve bitkileri kim var etmiş? 

Kim altına madenler ve kıymetli taşlar yerleştirmiş? Kim onda türlü türlü fay
dalar var etmiş? Kim orayı, insanlar için bir barınak, bir yurt olarak hazırlamış? 
Kim insanları ondan yaratmaya başlamış? Kim onları gerisin geri ona döndüre
cek? Kim tekrar onları oradan çıkaracak? Kim onu, insanlar için işlenmesi zor 
imkansız değil de son derece kolay işlenebilir kılmıştır? Kim onun üzerini ayakla 
basıp geçilecek hale getirmiş? Kim onun yollarını kolaylaştırmış? Kim onun çıkış
larını genişletmiş? Kim nehirler akıtıp ağaçlar yeşertmiş? Kim ağaçların meyvesini 
olgunlaştırmış? Kim bitkiler vasıtasıyla onu yarmış? Kim oraya bütün yiyecekleri 
yerleştirmiş? Kim onu yaymış? Kim onu döşek gibi yaymış? Kim onu insanlar için 
bir bebeye hazırlanan beşik gibi süslemiştir? Kim üzerindekileri onun için bir süs 
kılmıştır? Kim onun sallanmasına engel olmuştur? Kim onun sallanıp üzerindeki 
binaların ve sembollerin yıkılmasına mani olmuştur? Yeryüzünün bir gün gelip 
sarsılmaya başlayıp üzerindekileri yutmasından kim korumuştur? Kim topraktan 
yaratılmışların en güzeli ve en mükemmeli olan insan türünü topraktan var etti? 
Ondan Adem' i ,  NCıh 'u  İbrahim\ Musa'yı, İsa'yı ve Muhammed' i  kim yarattı? 
Ondan dostlarını ,  sevgililerini ve salih kullarını kim var etti? İçine yerleştirilen su
ları, rızıkları, madenleri ve canlıları koruyacak şekilde onu kim yarattı? Güneş ve 
ay ile arasındaki mesafeyi bu kadar kim ayarladı? Eğer onlardan bu mesafeden 
biraz fazla uzak olsaydı , güneşin sıcağından, ayın da ışığından yararlanamazdı. 
Şayet bu mesafeden biraz daha yakın olsaydı , sıcaklık artardı. Canlılar ve bitkiler 
yanardı. Hasılı kainatın nizamını sağlayan bu hikmet, fevkaladedir. 

Yeryüzünde bağları, bahçeleri ve pınarları kim var etti? Yeryüzünün bağrını 
ölüler için kim mesken kıldı? Toprağın üstünü diriler için bir barınak haline kim 
getirdi? Kuruyup cansız hale geldikten sonra toprağa kim can verdi? Gökten 
onun üzerine yağmuru kim indirdi? Sonra üstünde kim rü:t.garı estirdi? Üzerine 
güneşi kim doğurdu? Bütün bunlardan sonra toprak bitkilere gebe kaldı. Doğum 
vakti gelince doğum sancısı tuttu . Sarsıldı ve göze hoş gelen her türlü bitkiyi 
yeşertti . 
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Gökyüzünü baba, yeryüzünü de ana gibi yapan Allah Teala yüceler yücesi
dir! Yağmur tanelerini çocuğun kendisinden oluştuğu su gibi kılan Allah ne kadar 
da yücedir! Toprakta tohum oluşur. Derken üzerine su gelir. Toprağın ıslaklığı 
yardımcı olur. Yerin içinde gizlenmiş sıcaklık destek olur. Sonunda ıslaklık ile sı
caklık tohumun içine ulaşır. Sonra tohum genişler ve büyür. Şişer ve iki tane filiz 
verir. Filizlerden biri tohumun üstüne, diğeri altına doğru ilerler. Üstteki bitkinin 
sapı, alttaki ise kökü olur. Daha sonra çocuk o kadar gelişir ki, babasına nispet 
edilecek bir durumu kalmaz. Babasından sonra binlerce çocuk meydana getirir. 
Bütün bunları h ikmet sahibi Allah Teala bir tek daneden yapmıştır. Belki de bu 
dane mümkün olan en küçük hacimdedir. İşte bu, Allah Teala'nın bu anaya ver
diği bereketten ileri gelir. 

Yeryüzündeki bir ayet bile, yaratıcının varlığını göstermeye, O'nun kemal 
sıfatlara ve fiillere sahip olduğunu kanıtlamaya, peygamberlerin O'ndan haber 
verdiği bilgilerin doğruluğunu ispatlamaya, yeniden dirilmek için insanların ka
birlerinden çıkarılacağına delalet etmeye yeter! 

Bu dört unsurun bir araya gelmesi, yan yana durması, birbirine karışması, 
birinin diğerine gereksiniminin olması, b irbirlerini etkilemesi ve birbirlerinden 
etkilenmesi iyice düşünülmelidir. Bu unsarlar daima hem birbirlerini etkilerler, 
hem de etkilenirler. Biri sadece etkileme özelliği ile diğerlerinden ayrılmaz. İşte 
bu durumda, yeryüzünün yaratılmış olduğuna, sonradan var edildiğine, Allah' ın 
yönetimine ve hükmüne boyun eğdiğine, yok iken var olduğuna, ona ihtiyacı 
olmayan, kendisini etkileyen ama ondan etkilenmeyen, kadim olup hadis ol
mayan, bir yaratıcıya muhtaç olduğunu gösteren en açık delil söz konusudur. 
Bütün yaratılmışlar o yaratıcının kudretine boyun eğip iradesine göre hareket 
eder, vahdaniyet ve rububiyetine davet eden çağrılara kulak verir, ilmine ve hik
metine tanıklık edip kulları, O'nu anıp, O'na şükredip itaat etmeye, ibadet edip 
sevgi beslemeye , O'nun azabından ve cezasından sakındırıp, rızasını ve Cenneti 
kazanmak için canla başla çalışmaya teşvik eder. 

Suya ve yeryüzüne bir bakın! Allah Teala onların karışmasını ve çiftleşmesini 
dilediği zaman, nasıl da rüzgarlar gönderip bulutları hareket ettirir ve yağmur 
damlalarını yerin derinliklerine ulaştırır. Sonra hava sıcaklığını biraz artırır. Der
ken bitkiler canlanır. Daha sonra hava sıcaklığını biraz daha artırır. Bu arada 
bitkiler filizlenir. Bitkinin ilk durumu bu ikinci sıcaklığa göre zayıf kalır. Bu yüzden 
bu sıcaklık, o bitkinin güçlenip kendisine hazır hale geleceği zamana kadar sak
lanır. Baharın sıcaklığı bitkilerin topraktan çıkması; yazın sıcaklığı ise bitkilerin 
olgunlaşması içindir. İşte böyle, anne bir, baba bir, döllenme bir, ama çocuklar 
birbirinden çok farklı ve çeşitli . Tıpkı Allah Teala'nın buyurduğu gib i :  

"Yeryüzünde b irbirine komşu kıtalar, üzüm bağlan, ekinler, b ir kökten ve 
çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçlan vardır. Bunların hepsi bir su i le sula-
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nır. (Böyle iken) yemiş/erinde onların bir kısmın ı  bir kısmına üstün kılarız. İşte 
bunlarda akı lların ı  kullanan bir toplum için ibretler vardır. "92 

Buraya kadar yeryüzünde bulunan ayetlerin bir kısmını sıraladık. Yeryüzün
de bulunan ayetlerin bir kısmı da, Allah Teala'n ın peygamberleri yalanlayan ve 
kendi emirlerine muhalefet eden milletlere verdiği cezalardan oluşur. Onlardan 
geriye kalan eserler, onların durumuna delalet eder. Bu konudaki birkaç ayeti şu 
şekilde verebiliriz: 

"Ad ve Semud'u da (helôk ettik) . Sizin için, (onların başına nelerin geldiği) 
oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel 
gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. "93 

Allah Teôlô Ad kavmi hakkında da şöyle buyurmuştur: "(Ey insanlar!) Elbet
te siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hôla akıllanmayacak mısınız?"94 

"Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerin in üstü
nü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. işte bun
da ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hôla gözler önünde duran bir yol 
üzerindedirler. "95 

"Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de 
(Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir. "96 

Yani onların yaşadıkları bölge, insanların gelip geçtikleri güzergah üzerinde-
<lir. 

"(Sizden önce) kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara 
nasıl muamele ettiğim iz size apaçık belli oldu. Ve size m isaller de verdik. "97 

Allah Teala Ad kavmi hakkında da şöyle buyurmuştur: "O (rüzgôr) , Rabbinin 
emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim (o kasırga gelince) onların evlerinden 
başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. "98 

"Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri 
helôk edişim iz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. 
Hôla kulak vermezler mi?"99 

Hazırlığı, ordusu ve serveti olmadan bir adamın çıkıp büyük bir toplumu 
Allah · ı  birlemeye, O'na iman edip itaat etmeye davet etmesinden, tamamının 
veya büyük bir kısmının kendisini yalanlamak ve ona düşmanlık etmek üzere bir-

92 er-Ra' d 13/4. 
93 el-Ankebüt 29/38. 
94 es-Saffat 37/137-138. 
95 el-Hicr 15173-76. 
96 el-Hicr 15178-79. 
97 İbrahim 14/45. 
98 el-Ahkaf 46/25. 
99 es-Secde 32/26.  
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!eşen bu toplumu Allah' ın azabından ve intikamından sakındırmasından ve on
lara insan kudretini aşan türlü türlü olağanüstü cezalardan bahsetmesinden daha 
büyük hangi delil olabilir ki! Onun bahsettiği türlü türlü görülmemiş cezalar şun
lardır: Allah Teala kimi zaman İlahi çağrıyı yalanlayanların tamamını boğar, kimi 
zaman onları yerin dibine batırır, kimi zaman rüzgar gönderip helak eder, kimi 
zaman bir gürültü ile yok eder. Bazen insanların şekillerini tersyüz ederek, bazen 
de onlara taş göndererek azab eder. Kimi zaman, Üzerlerine kat kat ateş gönderir, 
kimi zaman, yıldırımlar ve daha başka azab türlerini gönderir. Onları hakka davet 
eden peygamberleri ve onlarla birlikte olanları ise kurtarır_ Ancak helak olanlar, 
sayı, güç, kuvvet ve servet bakımından onlardan kat be kat fazladır. 

�.>ly 05 j.>JI �-7" � 

..ş.>WI � �İ 01.J � 
Hakkın ayetleri ne kadar da çok! 

LS J:.A ı _,J 0-:- ..:..ı � T · ,.... ctı l} 
Q'İ � _,.wı at .)&- � J 

Hakkı arayanlar bunların sayesinde hidayete erselerdi, olurdu bu ayetler 
birer hidayetçi 

Ne varki kalper üzerine inmiş perde 
Kulak verse de insanlar, seslenene veremez olumlu yanıt. 

İlahi musibet ve cezalara çarptırılan bu insanlar eğer haklı iseler, sayı bakı
mından çok ve güç bakımından daha kuvvetli iseler, sayıları ve kuvvetleri saye
sinde kendilerinden daha zayıf olan ama peygamberlere tabi olan müminlerin 
kurtulup korundukları gibi Allah ' ın azabından korunup O'nun cezasından kur
tulsalardı ya! 

Yeryüzünün ayetlerinden bir diğeri de, Allah Teala'nın her an , peygamber
lerin haber verdiği hakikatleri doğrulayan yeni gelişmeler meydana getirmesidir. 
Böylece peygamberlerin mucizeleri ile onların doğruluğunu ve peygamberlikle
rini ispatlayan deliller yenilenip durmaktadır. Bütün bunlar, Allah ' ın yeryüzün
de yeni olarak meydana getirdiği bazı gelişmeler sayesinde olmaktadır. Bu ge
lişmeler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kendi döneminde gösterdiği 
mucizeleri göremeyen kimseler için birer delildir. Bu sayede bütün zamanlarda 
yaşayan insanlar, vahyin ilk muhataplarının tanık olduğu mucizeleri görmek
tedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "insan lara ufuklarda ve kendi 
nefislerinde ôyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara 
iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?" 10° Cenab-ı Allah ' ın 
bu iradesi ,  bir döneme hasredilemez . Aksine Allah' ın bütün zamanlarda yaşayan 
insanlara çeşitli ayetlerini gösterecektir. Böylece herkes için O'ndan başka ilah 
olmadığı ve bütün peygamberlerin doğru olduğu anlaşılır. 

1 00 Fussilet 41/53. 



58 (+ Bedai 'ut-tefslr 

Yeryüzünde bulunan ayetler bu saydıklarımızdan daha fazladır. Biz, burada 
bir kısmından söz etmek suretiyle geri kalan çoğuna işaret ettik. 

Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? 

İnsana en yakın varlık kendi nefsidir. Bu yüzden kendisini yoktan var edip 
şekillendiren ve bir damla sudan ona hayat veren yaratıcısı insanı kendisi hak
kında düşünüp ibret almaya çağırdı . İnsan kendisi hakkında düşündüğü zaman, 
rububiyete kanıtlayan deliller kendisi için apaçık hale gelir. Yakın nurları onun 
için parıl parıl parıldar. Kuşku ve şüphe birer birer dağılır. Cehalet karanlıkları 
aydınlığa döner. İnsan kendi kendini incelediği zaman, kendinde eşsiz bir yöne
timin izlerinin olduğunu fark eder. Rabbinin tek olduğunu haykıran delilleri taşı
dığını fark eder. Bu deliller kendisini yöneten yüce bir varlığa işaret eder. Insan 
kendisine bakınca, bir damla sudan meydana geldiğini anlar. İnsanın meydana 
geldiği bu bir damla su, önce bir parça ete dönüşür. Sonra bundan birbirine 
terkip edilmiş kemikler meydana gelir. Çeşitli eklemlerle bu kemikler birbirine 
eklenir. Şekillenmeye başlayan vücut damarlarla ve sinirlerle birbirine bağlanır. 
Sonunda üzerine sağlam bir deri çekilir. İnsan vücudunda irili ufaklı 360 eklem 
vardır. Bunlardan bir kısmı kalın, diğer bir kısmı ise incedir. Kimi uzun kimi de
ğermi şekildedir. Bazısı düz, bazısı eğiktir. Bu eklemler de 360 damar ile birbirine 
bağlanmıştır. Bu sayede vücudun uzuvları bir araya gelir ve ayrılır, bazen açılır, 
bazen toplanır, kimi zaman uzatılır, kimi zaman çekilir. Yine bu sayede insan vü
cudu, yazı yazmak ve daha başka işleri görmek için uygun hale gelir. 

İnsan vücudunda dokuz kapı açılmıştır. Bu kapılardan ikisi işitmek, ikisi gör
mek, ikisi koklamak, biri konuşmak, yemek, içmek ve nefes alıp vermek, son ikisi 
ise, vücutta tutulması insana eza verecek fazlalıkların atılması içindir. 

Kulak kapılarının içinde öldürücü b ir acılık vardır. Bu acılık, bir kurtçuğun ku
laktan girip beyine ulaşarak insana eziyet etmesine mani olmak için yaratılmıştır. 
Göz kapılarının içinde tuzluluk vardır. Bu, sürekli var olan sıcaklığın oradaki yağ 
tabakasını eritmesine mani olur. Yeme içme kapısının içine tatlılık konmuştur. Bu 
sayede insanın rahatlıkla yiyip içmesi hedeflenmiştir. Eğer bu kapıda acılık veya 
tuzluluk olsaydı ,  insan ağız tadıyla bir şey yiyemezdi. 

Allah Teala insana ışıl ışıl ışıldayan nurdan iki lamba vermiştir. Bu lambalar, 
insanın tepe noktasında bulunur. En değerli organında bir öncü konumundadır. 
Bu nur, insanın gerçekten çok küçük b ir bölümüne yerleştirilmiştir. Ama insan, 
onun sayesinde göğü, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri görür. Allah Teala bu 
nuru, korumak ve muhafaza etmek için yedi tabaka ve üç sıvı ile perdelemiştir. 
Bunların hepsini üst üste yerleştirmiştir. Gözün üstüne ,  hem aşağıdan hem de 
yukarıdan inen iki kapak koymuştur. Kapakların uçlarında ise , gözü korumak ve 
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güzelleştirmek için kirpikler yaratmıştır. Kirpiklerin ve göz kapaklarının üstünde 
ise, kaşı yaratmıştır. Kaş, insanın alnından akan terin göze gitmesine mani olur. 
Alından aşağı akan her şeyi engeller. 

Allah Teala gözün her tabakasına ayrı bir görev vermiştir. Sıvı tabakaların 
her birinin kendine özgü bir hacmi vardır. Buna b iraz ilave edilse veya bundan 
biraz eksiltilse, göz görevini yapamaz hale gelir. Artık gözün insana bir faydası 
dokunmaz. 

Allah Teala görmemizi sağlayan bu nuru, küçük bir mercek büyüklüğünde 
yaratmıştır. Ancak bu mercekte, son derece büyük ve geniş varlıklar olmalarına 
rağmen gökyüzünün, yeryüzünün, güneşin, ayın , yıldızların, dağların, sufü ve 
ulvi alemin görüntülerini izhar etmiştir. 

Allah Tea!a'nın yüce hikmeti, gözün içinde siyah ve beyaz bölümlerin olma
sını gerektirmiştir. Yüce Allah görme gücünü, gözün siyah kısmına vermiştir. Be
yaz bölümünü ise , bu siyah bölümün bir mekanı olmasını dilemiştir. Bunlardan 
her biri diğerini güzel gösterir. 

Allah Teala göz bebeğinin, kirpikler, göz kapakları ve kaşlarla korumuştur. 
Nitekim biraz önce buna işaret etmiştik. Hak Teala göz bebeğini siyah yapmıştır. 
Eğer bunu da beyaz yapsaydı ,  görme nuru dağılır ve idrak zayıflardı .  Gözün 
siyah kısımı görme gücünü toplar. Görme nurunun dağılmasına mani olur. 

Allah Teala göz bebeğinin hareket edip sağa sola ve aşağı yukarı dönmesi 
için yirmi dört adale yaratmıştır. Bu adalelerden biri eksilse, göz görevini yapa
maz hale gelir. 

Gözler ayna gibidir. Şekillere ona yansır. Çünkü, son derece berrak ve parlak 
yaratılmışlardır. Göz kapakları son derece hareketlidir. Kendiliğinden otomatik 
olarak hareket eder. Harekete geçmesi için bir zorlama söz konusu değildir. Bu 
sayede göz aynası, her türlü puslandırıcı durumdan korunmuş şekilde berrak ve 
parlak olarak kalır. Kara sinekte ise göz kapakları yoktur. Bu yüzden durmadan 
elleriyle gözlerini siler. Gözüne gelen toz vs . maddelerden gözünü temizler. 101 

Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülen/ere, işi 
ayıranlara anda/sun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mut
laka vuku bulacaktır. Yolları bulunan göğe anda/sun. Siz elbette çelişkili 
sözler içindesiniz. Ondan çevrilen çevrilir. Kahrolsun o koyu yalancılar! 
Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. 102 

101 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 278-305. 
102 Zariyat 51/1 -1 1 .  
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Bu ayetlerde Allah Teala yarattıklarına tabaka tabaka yemin etmiştir. İlk ola
rak savuran rüzgarlara sonra rüzgarların üstünde yükünü yüklenmiş bulutlara, 
daha sonra onların üzerinde kolayca süzülen yıldızlara, ardından onların üzerin
de işleri taksim eden meleklere yemin etti . En sonunda ise yolları bulunan göğe 
yemin etti. Gökteki yollar, rüzgarın hareket ettirmesiyle suda oluşan dalgalara 
benzer. Ayette geçen d.>JI kelimesi yollar anlamına gelir. Deccali tavsif eden 
hadiste onun saçlarının kıvırcık olduğu ..!1:>- o� (Kıvırcık saçlı) ifadesi ile anla
tılmıştır. Nitekim şu hadiste gökler hakkında şöyle buyrulmuştur: "O dünyamızın 
semasıdır, korunmuş bir tavan ve önüne geçilmiş bir dalgadır. " Bu ifade gök 
hakkında kullanılınca onun güzelliğini, göz alıcı özelliğini ve yaratılışının sağlam
lığını ifade eder. 

Allah Teala gönderdiği peygamberin getirdiği hakikatleri reddeden ve akıl
larıyla ona muhalefet eden kafirlerin farklı farklı görüşlere meylettiklerini belirtir
ken bu şekilde yemin etmiştir. Hakikatte İlahi mesaja muhalif olanların güvene
rek tutundukları bir dal yoktur. Ortaya attıkları konulardan hangisini ele alırsan 
al, ileri sürdükleri delillerden hangisine bakarsan bak, tamamında onların son 
derece ihtilaf içinde olduklarını görürsün .  Biri şöyle derken, öteki bunun tam zıd
dını söyler. Derken üçüncü biri çıkar ve o ikisinin söylediklerinden başka bir şey 
söyler. Onların görüşlerini çürütür ve delillerini geçersiz hale getirir. Hiç kuşkusuz 
bütün konularda onların birbiri ile çelişen hükümler verip deliller ileri sürdükleri 
görülür. En fazla ihtilaf eden insanlar, İlahi mesaja muhalif kimselerdir. Hatta on
lardan biri, bir görüş ileri sürer sonra da bunun kesin doğru olduğunu iddia eder. 
Gün gelir bunun aksini söyler ve önceki söylediğini çürütür. Bu son söylediğic.ın 
tartışmasız doğru olduğunu iddia eder. 

Allah Teala İlahi mesaj karşısında birbirinden tutarsız olarak ileri 3Ürülen gö
rüşlerden önceden vazgeçirilen kimselerin vazgeçtiğini haber verdi . Bir başka 
ifade ile , ezelde haktan çevrilecekleri belli olan kimselerin şüpheler yüzünden 
haktan cayacaklarını bildirdi .  Kişinin haktan dönmesi, şüpheler yüzünden olur. 
Şüpheler yüzünden haktan çevrilince de, haktan ayrı ve uzak olur. 

Kahrolsun o koyu yalancılar! 

Ayette geçen, ,__r ,;JI kelimesi , asıl itibariyle bilgiye dayanmayan söz anlamı
na gelir. Daha doğrusu söylenen sözün doğruluğunu gösteren bir delil olmadan 
tahmen ve zan ile konuşmaktır. Bu yüzden yalancılara, zan ve tahminle hareket 
edenlere ,__r JL.>. denir. Bu vasıf vahyi yalanlayan Mekkeli müşriklere tam olarak 
yakışmaktaydı. Çünkü onların zan ve tahminden başka bilgileri yoktu. Nitekim 
Allah Teala onlardan önce yaşamış ve kaderi ileri sürerek gönderdiği şeriata mu
halefet edenler hakkında şöyle buyurmuştur: 0_,J. h \'[ � 0G .:,1.ıı �I .J� �ı 
(Onlar zandan başka bir şeye tôbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. ) 103 

103 el-En'am 6/1 16 .  
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Vahye tabi olanlar ise böyle değildir. Onlar birbirini tasdik eden söze uyar
lar. Bir kısmı diğer kısmına şahitlik eden söze tabi olurlar. Onların tabi oldukları 
sözde ne bir çelişki, ne de bir tutarsızlık vardır. Çünkü bu söz, Allah'a aittir. Al
lah Teala onu, peygamberine indirmiştir. Dolayısıyla onun kaynağı kendisidir. 
Resulünün dilinde izhar eden de kendisidir. Kur'an' ı açıklamak Allah'a aittir. Onu 
tebliğ etmek ise Hz. Peygamberin vazifesidir. Bize düşen ise , ona uymaktır. Allah 
Teala kendine ait olanı gerçekleştirmiştir. Hz. Peygamber de vazifesini yerine 
getirmiştir. Geriye bizim görevimizi tamamlamamız kalmıştır. 

Tevfik Allah' ın yardımıyladır. 104 

� \' \' � [JjJ.;;.; Ll j p j-? �°G_:Jı �j 
22. Semada da rızkınız ve size vadedilen başka şeyler vardır. 

Tefsiri: 
Bu ayet-i kerimede geçen rızık, yağmur, Cennet ve dünya ve ahiret rızıkları 

olarak tefsir edilmiştir. Hiç kuşkusuz yağmur, Allah' ın bir rahmetidir. Cennet ise 
rahmetin karar kıldığı yerdir. Kısacası hem dünya hem de ahiret rızkı yukarıdaki 
semadadır. 

Ayette geçen size vaat edilen ifadesi hakkında Ata şöyle demiştir: "Size 
vadedilenden maksat, ödül ve cezadır. " Kelbl şunları söylemiştir: "Bu ifadeden 
maksat, size vadedilen hayır ve şerdir. " Mücahid ise şöyle demiştir: "Bundan 
maksat, Cennet ve Cehennemdir. " İbn Sirln de şunu söylemiştir: "Bu ifadeden 
maksat, kıyamete ilişkin size vadedilenlerdir. ,, 

Kanaatime göre hayrın ve Cennet' in semada olduğu konusunda bir sorun 
yoktur. Ancak Cehennem ve Cehennem ehline verileceği bildirilen cezaların se
mada olduğu iddiasının ise açıklamaya ihtiyacı vardır. Söz konusu açıklama şu 
şekilde yapılabilir: Kişi hayır ve şerrin nedenlerine baktığı, Cennete ve Cehenne
me götüren sebeplere dikkat ettiği, insanların mutlu ve bedbaht olmak üzere ikiye 
ayrıldığını düşündüğü zaman bütün bunların hepsinin Allah' ın kaza ve kaderi ile 
olduğunu anlar. Allah' ın kaza ve kaderi de semadan gelir. Bütün bunlar, meyda
na gelmeden önce ve sonra, semada meleklerin defterlerinde ve levh-i mahfuzda 
yazılıdır. Bütün her şey semadan gelir. Nitekim .:.ı_,l.,.) L.o j ifadesini "Kıyamete 
ilişkin size vaat edilenlerdir" şeklinde yorumlayan kimse, bu manayı açıklamıştır. 
Çünkü kıyamet günü yaşanacak gelişmeler semadan gelecektir. işte vadedilen 
gerçek, budur. Cennet ve Cehennem varılacak son duraktır. Kıyamet bu iki men
zile varmak için kopacaktır. Netice olarak ifade ederiz ki , selefin bu konuda ileri 
sürdüğü bütün tefsirler isabetlidir. Yinede doğrusunu en iyi Allah bilir. 

104 es-Savfüku' l-mürsele, lV, 1430- 1432. 



62 ·:· Beda i '  ut-tefsir 

�r r�\>)��i �l LA �  J;J ��� v-f:}.Jıj �l• � ıı y:;) 
23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız 

gibi kesin ve gerçektir. 

Tefsiri : 
Bu ayette Allah Teala, kendisiyle yemin edilenlerin en yücesiyle en büyük 

yemini etmiştir. Kendisine yemin edilen bilgiyi de bu yemin ile tekit etmiştir. Daha 
sonra ise bu bilgiyi duyu organları çalışan kimselerin hiç şüphe etmediği kesin bir 
duruma yani konuşmaya benzetmek suretiyle bir kez daha tekit etmiştir. 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Allah Teala bu ifade ile vadinin, 
muhatapların konuştuğu gibi bir hakikat olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini 
ifade etti . "  Ferra da bu ifadeyi şöyle yorumlamıştır: "Allah' ın bu vadi, insanın ko
nuşması kadar gerçektir. " Zeccac ise şöyle demiştir: "Bu ifade 'Bu, senin burada 
olduğun kadar gerçek. ' sözüne benzer. " 

"Bu, senin burada olduğun kadar gerçek. " 105 sözü hadiste de geçmektedir. 

Bu ayette Allah Teala, haber verdiği hususların gerçekleşmesini ,  insanoğlu
nun konuşmasının ve varlığının gerçek olmasına benzetti . Bizden biri, hiç akıl yü
rütmeden kendisinin konuşan bir varlık olduğunu bilir. Kendisinin konuştuğunun 
gerçek olduğuna dair delil aramaya gerek yoktur. Onun konuştuğu konusunda 
bir kuşku söz konusu olamaz. Bunun gibi, Allah' ın haber verdiği tevhid, peygam
berlik, ahiret konuları da haktır. Yine aynı şekilde Allah' ın isim ve sıfatları da hak
tır. Bütün bunlar sizin konuşmanıza ve konuşmanızın gerçek olmasına benzer. 

Bu tür ifadeler insanların konuşma tarzlarında mevcuttur. Mesela biri , "Bu 
güneş gibi gerçektir. " diyebilir. Nitekim şair de şöyle demiştir: 

Gündüzün varlığını ispat için delile ihtiyaç duyulduğu an 

Kalmaz zihinlerde hiçbir şey apaçık, berrak ve lemean. 

Burada mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir hakikat vardır. O da 
şudur: Allah Teala doğru söyleyenlerin en doğrusu olmasına rağmen, haber ver
diği vadinin doğru olduğuna şahitlik etmiştir. Yemine hiç ihtiyacı olmamasına rağ
men, bunun gerçekleşeceğine dair yemin de etmiştir. Bir de bunu, hiçbir şekilde 
şüphe kabul etmeyecek bir gerçeğe benzetmek suretiyle tekit de etmiştir. Böylece 
vadinin gerçekleşeceğine dair ayan beyan ortada olan deliller ile düşünce yoluyla 
kavranabilecek kanıtlar ileri sürmüştür. Nihayet vadini, her ne kadar gözlerle gö-

105 Bu rivayeti İbn Kesir Muaz' dan mevkuf olarak nakletmiştir. Rivayete göre Muaz, arkadaşına 
bir haber aktardığı zaman, "Bu, senin burada olduğun kadar gerçek." dermiş. bk. İbn Kesir, 
Tefsir, iV, 251 .  
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rülmese de, basiret yoluyla görülen ve sezilen bir hakikat haline getirmiştir. Buna 
rağmen insanların çoğu bu vadin gerçekleşeceğinden gafil olarak yaşamaktadır. 
Bir gün hesaba çekileceklerini düşünerek hazırlık yapmamaktadırlar. O gün için 
hazırlık yapıp gerekli donanıma sahip olanlar da, sayı bakımından çok azdır. 

İnsanların çoğu, neden yaratıldıklarını ve bu dünyaya neden geldiklerini araş
tırmazlar. Bu aldatılma yurdunda ne kadar az kalacaklarını , buradan göçecekle
rini ve başka bir yere intikal edeceklerini hiç düşünmezler. Nereye gidecekleri ve, 
nereye yerleşecekleri konusunda akıllarını yormazlar. Çünkü onlar, hislerinin esi
ri olmuşlardır. Akılları ise pek çalışmaz. Tamamen gafletle kuşatılmışlardır. Serap 
gibi olan kuruntularla aldanmaktadırlar. Sürekli hayal kurarak kanmaktadırlar. 
Sanki bu dünyadan göçmeyeceklermiş gibi, yeniden dirilmeyeceklermiş gibi ve 
hiç hesaba çekilmeyeceklermiş gibi yaşamaktadırlar. Her birinin sanki Allah'tan 
kendisine azab etmeyeceğine ve onları bol bol ödüllendireceğine dair imzalı bir 
güvence almış gibi hali var. 

Hissi zevkler ve nefsani arzular ne buyurmuşsa, hemen onu yapmışlardır. 
Nerde b ir zevk ve şehvet görseler hemen ona saldırmışlardır. Sorguya çekile
ceklerini h iç akıllarına getirmezler, akıbetlerinin kötü olmasından ise hiç endişe 
etmezler. Elde edebilecekleri şeylerin peşinden koşarlar. Bir gün sorguya çeki
lecekleri hususları ise terk ederler. Bir gün göçüp gidecekleri dünyayı imar edip 
dururlar. Ebedi kalacakları yurdu ise viran ederler. Ahiretten gafildirler. Nefisle
rindeki arzular onları oyalamaktadır. Kendi yararlarına olan hususları düşüne
mezler. Yolculuklarından gerekli olan azığı temin etmezler. "Allah '1 unutan ve bu 
yüzden Allah 'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar 
yoldan çıkan kimselerdir. " 106 Her şeyden çok hayret edilecek husus, anları sayılı, 
alacağı nefesler belli , ve gece ve gündüz adlı bineklerin hızlıca kendisini alıp gö
türdüğü kimsenin gafletidir. Bu kimse, nereye götürüldüğünü düşünmez! Hangi 
menzile taşındığı konusunda akıl yormaz! 

Göz mutluluktan ışıldarken dalar mı uykuya hiç 

Bilmez insan , iki konaktan hangisine gideceğini . 

Bir gün hesaba çekileceğinden gafil yaşayan insanlardan biri, öleceğini an
ladığı zaman, zatı yok olduğu ve zevki kaçtığı için üzülür. İşlediği günahlardan ve 
öldükten sonra kendisini bekleyen kötü akıbetten dolayı tedirgin olmaz. Böylesi 
insanlardan herhangi biri, bir an ahireti hatırlayacak olsa bile, hemen Allah ' ın 
affına ve merhametine güvenir. Mutlaka O'nun kendisini affedip ona merhamet 
edeceğine inanır. Başka bir şey aklına gelmez. 

1 06 el-Ha§r 59/19. 
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Eğer akıllı kimse, aklının söylediklerini zihnine getirir, düşüncesini harekete 
geçirir, son derece dikkatli bakar ve ayetleri iyice düşünürse, kendisinin yaratılma
sındaki gayeyi anlar. Yolcu olanın gözü, yoldadır. Yola çıkan azığını da alır. Hasta 
olanın aklı tedavidedir. Kararlı olan kimse, sadece yapması gerekeni yapar. 

Semada da rızkınız ve size vadedilen başka şeyler vardır. 

İbn Ebi Nüceyh Mücahid' in ayette geçen size vadedilen ifadesini Cennet 
olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Bu görüşü insanlar, ondan almıştır. Ancak, 
İbnu' l-Münzir ve diğer müfessirler kitaplarında Mücahid' in bu ifadeyi Cennet 
ve Cehennem olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Bu yorumun açıklanması ge
rekmektedir. Çünkü Cehennem, aşağıların aşağısındadır, semada değildir. Do
layısıyla bu ayetin anlamı, İbn Ebi Nüceyh' in kendisinden naklettiği rivayette 
belirttiği gibidir. Ebu Salih, İbn Abbas' ın bu ayet hakkında şöyle dediğini nak
letmiştir: "Hayır ve şerrin ikisi de semadan gelir. " Bu söz şu anlama gelir: Cen
net ve Cehenneme götüren etmenler, Allah katında semada belirlenmiş kadere 
göredir. 1 07 

�:L ı)� � ı);.; �! �y  i � ,J:-o}:.Ji �ı;ı ._c.:j, �� il�t y. 
' - :. 
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�r v� 0_,15t 'Jİ JL; �! 
24. İbrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? (Bunlar 

meleklerdi) . 

25. Onlar İbrahim 'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de 
selamı almış, içinden, "Bunlar, bilinmeyen bir grup insan" demişti. 

26. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş, 

27. Onların önüne koyup "Yemez misiniz?" demişti. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde birkaç açıdan İbrahim (a.s . ) övülmüştür: 

1 .  Allah Tea.Ja İbrahim peygamber' in konuklarını �µı (kendilerine ik
ram edilen) olarak nitelendirdi: Bir yoruma göre onlar, Hz. İbrahim tarafından, 
bir diğer yoruma göre ise Allah tarafından ağırlanmışlardır. 

107 Hadi' l-ervfı.h, s. 61-62. 
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2. 25. Ayette geçen � ı).;.� 1ı (Onlar Ibrahim 'in yanına girmişler) ifadesi 
geçmektedir. Burada meleklerin Hz. İbrahim'in yanına girmek için ondan izin 
aldıklarından bahsedilmemiştir. Bu durum şuna delalet etmektedir: Hz. İbrahim 
konuklarına ikram edip onları ağırlardı. Evi herkese açıktı. Kim gelirse izzeti ikra
ma mazhar olurdu. Evine girmek için izin almaya gerek yoktu. 

Böylesi bir durum, kişinin cömertliğin zirvesinde olduğunu gösterir. 

25. Ayette Hz. İbrahim meleklerin selamını alınca merfCı' olarak f 'i- demiş
tir. Halbuki melekler kendisine selam verince mansCıb olarak L;)\....;.. demişlerdi. 
Ancak, merfCı' olarak selam vermek mansCıb olarak selam vermekten daha üs
tündür. Çünkü merfCı' şekilde selam vermek, sübCıt ve devam ifade eden isim 
cümlesine, mansCıb olarak selam vermek ise hudCıs ve teceddüt ifade eden 
fiil cümlesine delalet etmektedir. Hasılı İbrahim peygamber melekleri onların 
selamından daha güzel b ir selam ile selamlamıştır. Onların L;)l... demeleri , L:.J..... 
Lo')L., İbrahim peygamberin ·-i:,. sözü ise , � f� takdirindedir . 

. ->J:P f _,; (bilinmeyen bir grup insan )  ifadesindeki mübteda hazfedilmiştir. 
Hz . lbrahim onları tanımadığı için konukları rahatsız eden 0J_jC f _;.; �i ifadesini 
kullanmadı . Burada mübtedanın hazfedilmesi konuşma sanatının güzelliklerin
dendir. 

Hz. İbrahim, onları tanımadığını ifade ederken 0J� şeklinde ism-i mef'ul 
sigasını kullanmıştır. r5 faİ J! (Ben sizi tanımıyorum) dememiştir. 0.JJ.-'8 ifade
sinin burada tercih edilmesi, daha güzeldir Çünkü bu ifade, konukları rahatsız 
etmez. 

Hz. İbrahil]1 konuklarının geldiğini haber vermek için hemen ailesinin ya
nına gitmiştir. Ayette geçen t!.J fiili, hiç kimseye sezdirmeden gitmek manasına 
gelir. Bu şekilde davranmak Cla, ev sahibinin konuklara yaptığı bir ikramdır. Ev 
sahibinin konuklara sezdirmeden mutfağa doğru yönelmesi , onlara ağır gelmez. 
Ev sahibinin hazırlık içine girdiğini fark etmedikleri için utanmazlar. Çünkü on
lar, ev sahibinin yanlarından ayrıldığını ancak önlerine yemek gelince anlarlar. 
Evdekilere bir şeyler ikram edilmesini konuklarına duyuran veya onlara "Siz, 
rahatınıza bakın . Ben bu arada size yiyecek bir şeyler hazırlayayım" diyen kimse 
ise konuklarının utanıp çekinmesine neden olur. 

Hz. İbrahim ailesinin yanına gidip ziyafet getirmiştir. Bu da, onun evinde ko
nuklar için hazırlanmış yemeklerin bulunduğunu gösterir. Nitekim Hz. İbrahim, 
komşularından birine gidip yemek istemek veya dışarıdan yiyecek satın almak 
ya da başkasınd3n ödünç almak zorunda kalmamıştır. 

� � ;� (semiz bir dana getirmiş) Bu ayet Hz. İbrahim' in konuklarına 
bizzat kenöisinin hizmet ettiğini gösterir. Çünkü bu ayette, Hz. İbrahim'in hane 
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halkına konuklarına hizmet etmeyi emrettiği belirtilmemiştir. Aksine bizzat ken
disi gidip, yemeği getirmiştir. Yemeği hizmetçisi ile göndermemiştir. Bu şekilde 
konuklara yapılan ikram çok değerlidir. 

Hz. lbrahim konuklarına dana etinden yapılan bir yemeği değil , tüm bir da
nayı ikram etmiştir. Bu da onun, ne kadar cömert b ir insan olduğunu gösterir. 

Hz. İbrahim'in ikram ettiği dananın cılız değil , semiz olduğu belirtilmiştir. Se
miz dana, o dönemde yaşayan insanların en değerli varlığı idi. Böylesi danalar, 
damızlık olarak kullanılırdı. Ancak Hz İbrahim bunu , konuklarına ikram etmeyi 
yeğlemiştir. 

Söz konusu danayı, bizzat kendisi ikram etmiştir. Hizmetçisine hazırlayıp 
sunmasını emretmemiştir. 

Hz . lbrahim konuklarını yemeğin olduğu yere götürmek yerine, yemeği onla
rın önüne getirdi. Bu şekilde yapılan ikram, cömertlik bakımından daha güzeldir. 

Hz . İbrahim konuklarının önüne yemeği koyduktan sonra onlara .:.ı).S'L- ':}\ 
(Yemez misin iz7) dedi . Bu ifade ,  son derece kibar ve yumuşak bir biçimde yeme
ğin sunulduğunu gösterir. Bu söz, "Yiyin, ellerinizi yemeğe uzatın, vb . "  sözlerden 
daha güzeldir. insanlar akılları sayesinde bunun daha güzel ve kibar bir ifade 
olduğunu bilir. Bu yüzden "Besmele çe!<" demek yerine "Bismillah" ,  "Sadaka 
ver" demek yerine "Sadaka verir misiniz? ' derler. 

Hz. İbrahim konuklarına yemeği arz108 etti. Çünkü onların yemeğe dokun
madıklarını görmüştü. Yoksa konuklarının onun yanında yemek için izne ihti
yaçları yoktu. Aksine ne vakit önlerine yemek gelirse onu yerlerdi. Ancak bu 
konuklar yemekten geri durmuşlardı. Bu yüzden Hz. İbrahim onlara yemelerini 
teklif etti. Onlar yemeyince içine bir korku düştü. Ancak korktuğunu onlara his
settirmedi . Yani korktuğu yüzüne yansımadı . 

Hz . İbrahim konuklarının yemeğe dokunmadığını görünce onlardan kork
maya başladı. Ancak korkusunu onlara hissettirmedi. Melekler, Hz. İbrahim' in 
kendilerinin bu halinden korktuğunu öğrenince ona "korkma!" dediler ve kendi
sine bir çocuğu olacağı müjdesini verdiler. 

Bu ayetler, konuklara yapılan ikramda riayet edilmesi gereken adab kuralla
rından bahsetti. Bu kurallar, son derece kıymetlidir. Bunun dışında kalan tekel
lüfler ise , insanların sonradan icad ettiği adet ve uygulamalardan ibarettir. Şeref 
ve onur bakımından bu ayetteki hususlara riayet etmek yeterlidir. 

Salat ve selam bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın, Hz. 
İbrahim' in ve diğer peygamberlerin üzerine olsun! 109 

108 Arz, Arap dilinde .>' Y. ._r.Jı yil. (Kibarca bir şeyi istemek) şeklinde tarif edilir. [Mütercim] 
109 Celau'l-efham, s. 156-159. 
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28. Derken onlardan korkmaya başladı. "Korkma"  dediler ve ona 
bilgin bir oğlan çocuğu müjdeledi/er. 

29. Karısı çığlık atarak geldi. Elini  yüzüne çarparak: "Ben kısır bir 
kocakarıyım!" dedi. 

30. Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O, h ikmet sahibidir, bi
lendir" dediler. 

Tefsiri : 

Eminim ki, bu ayet-i kerimeleri okuyup manalarını anlayıp düşünenler şu 
sonuçlara varır: 

Melekler Hz. İbrahim'e yiyen ve içen misafir suretinde gelmişler, ona bilen 
erkek çocuğunun olacağını haber vermişler, bunun üzerine hanımı şaşırmış, me
lekler de ona, Allah ' ın böyle dilediğini haber vermişlerdir. 

Ancak bu ayet-i kerimede bir takım sırlar mevcuttur. Bunlardan bazılarını şu 
şekilde sıralayabiliriz: 

Bu ayetlerde Hz. İbrahim'e yönelik bir çok övgü . .  

Ziyafet ve ziyafet adabı. 

Felsefecilere ve muattılaya yönelik bir cevaplar. 

Nübüvvet alametlerinden önemli biri. 

İlim ve hikmete bağlanan kemal sıfatlarının tamamı . 

Ahiret hayatının varlığı konusunda açık ve net işaretler i le yeniden dirilişin 
mutlaka olacağının beyanı .  

Allah' ın adaleti ve İlahi mesajları yalanlayan milletleri cezalandırması. 

İslam ve iman ile bu iki kavram arasındaki fark. 

Allah' ın tek, peygamberlerinin doğru ve ahiretin hak olduğuna delalet eden 
ayetlerin sürekli oluşu . 

Bu ayetlerden ancak kalbinde ahiret azabından korkan kimse ile ahiret ha
yatına iman eden kimse yararlanabilir. 

Ahiretten korkmayan ve ona iman etmeyen bu ayetlerden istifade edemez . 

Şimdi madde madde sıraladığımız bu hususları biraz açalım . 
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Allah Teala "İbrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?" bu
yurmaktadır. İbrahim peygamberin kıssasını anlatmaya soru cümlesi ile başladı. 
Ancak bu cümle, gerçek bir soru cümlesi değildir. Bundan dolayı bazı kimseler, 
"Bu ayette geçen � edatı, başına geldiği cümleye 'muhakkak ki' manası kazan
dıran .lı anlamına kullanılmıştır. " 

Ancak bu tür konularda cümlenin soru edatı ile başlaması ince bir sırra, 
fevkalade bir manaya binaendir. Şöyle ki , konuşan kimse, muhatabına önem 
verilmesi ve zihnin odaklaşması gereken hayret verici bir olay haber vermek 
istediği zaman sözüne soru edatı ile başlar. Böylece muhatabının kulağını ve 
zihnini kendi sözüne vermesini temin etmeye çalışır. Bu yüzden kimi zaman söze 
)Iİ, kimi zaman da � ile başlar. Mesela �..:...=5 .J ..:...=5 <f J\5 L. ..:�v J-"' (Falanca 
kimsenin nasıl nasıl olduğunu öğrendin mi? )  cümlesi, ya muhataba o şahsı ha
tırlatmak için, ya ona öğüt vermek için veya onu korkutmak için ya da kendisine 
haber verilen konunun önemine dikkat çekmek için yahut onun hakkında bilgi 
vermek için söylenmiştir. 

Allah Teala � soru edatı ile başlayan şu ayetleri indirmiştir: 

._;,. y. �+> .iı)ı Y, .J ( {Resulüm!} Musa (olayın ın)  haberi sana ulaştı mı? )  ,�ı�ı ı_,j;...:,.; 1ı �ı ı_» 4i j. )1 10 (Sana davacıların ın haberi geldi mi? Hani 
odasının duvarına tırma�mışlardı. ) ,�Wı ��l;- 4i j.o,11 1 ({Resulüm!} Dehşeti 
her şey

.
i k?playan kıyametin haberi sana geldi mi?) ·� }.1 � �-!-> 41 Y,112 

,j:.-�I (Ibrahim 'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?) . 113 
Bu ayet (ez-Zariyat 5 1124. )  ile Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- dikkati 

çekilmiştir. Adeta ona şöyle denmiştir: Ey Muhammed! Sana Hz. İbrahim kıssa
sının anlatılması, nübüvvet alametlerinden biridir. Çünkü ne sen, ne de kavmin 
bunu biliyordu. Bu olayı bizden başka sana bildiren, anlatan ve haber veren 
oldu mu? Yoksa bu olay, sadece bizim tarafımızdan mı sana anlatıldı? 

Bu ayet-i kerime soru edatı ile başlamıştır. Ancak bütün kelimelerinin fesa
hatın zirvesinde olduğu düşünülmelidir. 

Bu ayetlerde Hz. İbrahim övülmüştür. Onun övüldüğü hususları şu şekilde 
maddeler halinde sıralayabiliriz: 

1- "Ibrahim 'in ağırlanan misafirlerinin" ifadesi, Allah' ın sevgili dostu İbra
him peygamber için övgü niteliğindedir. Söz konusu övgüleri maddeler halinde 
şu şekilde sıralayabiliriz: 

1 1 0  Taha 2019. 
1 1 1  Sad 38/21 .  
1 12 el-Gaşiye /1 . 
1 13 ez-Zariyat 5 1/24. 

r 
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Hz. İbrahim' in konuklarının kim tarafından ağırlandığı konusunda iki görüş 
vardır. 

Konuklar Hz. İbrahim tarafından ağırlanmıştır. Bu durumda Hz. İbrahim ko
nuklarına ikram ettiği için övülmüştür. 

Konuklar Allah Teala tarafından ağırlanmıştır. Nitekim Kur'an'da melekler
den0y .}J. ;� J. (Bilakis (meJekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. ) 1 14 
Yine bu yoruma göre de, Hz. Ibrahim övülmüştür. Çünkü Allah Teala kendisinin 
değer verip lütuf ve ihsanda bulunduğu melekleri ona misafir olarak göndermiş
tir. Kısacası her iki durumda da Hz. İbrahim için bir övgü söz konusudur. 

' ':}....;.. jt,; \;':}....;.. ı)Li1 Ayetin bu kısmında Hz. İbrahim konuklarını, onların kendisi
ni selamladığından daha güzel biçimde selamlamıştır. Çünkü onların selamlaması 
fiil cümlesini içeren mansub bir isim ile gerçekleşmişti . Söz konusu fiil cümlesi şu 
şekilde takdir edilir: \...)\...... � L:.....L ... Hz. İbrahim ise onların selamını, isim cüm
lesini içeren merfCı' bir isimle almıştır. Söz konusu isim cümlesinin takdiri ise şu 
şekildedir: � _;.:....... _,i �ıc _,i �b r)L.. Hiç kuşkusuz isim cümlesi sübut v� lüzum 
ifade eder. Fiil cümlesi ise , tecedaüd ve hudus ifade eder. Bu yüzden Ibrahim 
peygamberin selamı daha mükemmel ve daha güzeldir. 

0_,;� f) (Bunlar, tanınmayan bir grup insan) Hz. İbrahim'in konuklara 
böyle demesi, onlarla kibarca konuştuğunu gösterir. Aynca iki açıdan burada 
medhedilmiştir. 

a) Ayetin bu kısmında mübteda hazfedilmiştir. Takdiri ise şu şekildedir: �i 
0_,,? i _,;.  Böylece Hz. İbrahim onlara karşı kibar davranmış ve karşı tarafı ra
hatsız edecek bir ifade kullanmamıştır. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel\em-, hiç kimseye hoşuna gitmeyeceği 
tarzda hitap etmemiştir. Aksine "Şu kavme ne oluyor da böyle böyle yapıyor, ne 
oluyor da şöyle şöyle diyor. " şeklinde bir ifade tarzını benimsemiştir. 

b) 0_,� f j Bu ifadede fail hazfedilmiştir. Bir bc;ışka ifade ile ism-i mef'ul kul
lanılmıştır. Aslında gelen misafirleri tanımayan Hz. Ibrahim'di .  Nitekim bir başka 
ayette bu durum açıkça belirtilmektedir: � ._;.;:. jlj �� �� � '} ��I \J Lili 
�,) i-ji J: ti:jt �ı � '} ı)t,; 4 (Ama misafirlerin in ellerini  yemeğe uzatmadık
larını  görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine 
bir korku girdi. "Korkma!" dediler. "Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek 
için gönderildik. ") 1 15 Hiç şüphesiz 0_,� ifadesi r-"' �i ifadesine göre daha ki
bardır. 

1 14 el-Enbiya 2 1/26. 
1 15 Hud 1 1/70. 



Ziyafet Adabı ve Konuklara İkram Etmek 
26. Hemen ailesin in yanma giderek semiz bir dana getirmiş, .27 Onların 

önüne koyup 'Yemez misiniz?"  demişti. Bu ayet-i kerimelerde Hz. Ibrahim ' in 
medhiyesi, ziyafet adabı ve konuklara ikram etme işlenmiştir. Maddeler halinde 
bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1- t) fiili , sezdirmeden hızlıca gitmek anlamına gelir. Bu fiil, konuklara ikram 
etmek için hemen harekete geçmeyi de ifade eder. Fiilde var olan sezdirmeden 
gitmek anlamı, ev sahibinin konuklarını utandırmadan hareket etmesi manasını 
içerir. Ev sahibinin misafir geldiği zaman işleri ağırdan alması, onlara karşı soğuk 
davranması, onların gözünün önünde hareket etmesi, erzak kabını onların ya
nında açması, alacağı şeyleri tartarken onlara göstermesi, tabakları onun yanın
da gezdirmesi misafiri utandırıp n;_ahcCıp eden davranışlardandır. t_; fiili, bu tür 
davranışların olmadığını gösterir. Ayette geçen 

2- Ayette geçen .J....,İ J! ifadesi Hz. İbrahim için bir mehdiyedir. Çünkü, bu 
ifade onun evinde her zaman için konuklara ikram etmek üzere hazırlanmış yiye
ceklerin bulunduğunu gösterir. Buna göre Hz. İbrahim kendisine misafir geldiği 
zaman, komşusundan ödünç almak veya ailesinin dışında bir başkasının yanına 
gitmek zorunda kalmamıştı. Bilakis, konuklarına ikram edeceği yiyecekler, kendi 
hanesinde mevcuttu . 

3- Ayette Hz. İbrahim'in konuklarına semiz bir dana getirdiği belirtilmekte
dir. Bu ifade ile Hz. İbrahim üç açıdan övülmüştür: 

a) Konuklarına bizzat kendisi hizmet etmiştir. Danayı başka biriyle gönder
memiş, aksine bizzat kendi elleriyle getirmiştir. 

b) Konuklarına dananın bir kısmını değil, tamamını getirmiştir. Böylece on
ların, dananın diledikleri yerinden yemelerini temin etmiştir. 

c) Konuklarına ikram ettiği dana cılız değil, semizdi. Semiz dana da o dö
nemin en kıymetli malları arasında idi. İnsanların hoşuna giderdi. Hz. İbrahim 
cömert olduğu için dananın kesilme vaktinin geldiğini düşündü ve onu kesip 
konuklarına ikram etti. 

4- Ayette geçen r+."1J ifadesi Hz. İbrahim'e yöneltilmiş bir başka övgüdür. 
Ayrıca ikram ederken riayet edilmesi gereken bir edep kuralına işaret etmektedir. 
Buna göre yemeği konukların önüne koymak gerekir. Yemeği bir yerde hazırla
yıp, sonra konukları kaldırıp oraya götürmek iyi değildir. 

5- Ayette geçen .:.ı}.SG 'lİ ifadesinde de, Hz. İbrahim'e yöneltilmiş bir başka 
övgü ve ikram esnasında riayet edilmesi gereken bir başka edep kuralı söz konu
sudur. '}\ arz için kullanılır. Yani Hz. İbrahim konuklarını yemeğe buyur etmiştir. 
Bu şekilde yapılan tekliflerde, kibarlık vardır. "Elinizi yemeğe uzatın, yemek yi
yin, yemeğe yanaşın, vb" ifadelerde ise kibarlıktan söz edilemez. 
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6- � f+ � ._r>-jli (Derken onlardan korkmaya başladı ) .  Hz. İbrahim onla
rın yemek yemediğini görünce, içine bir korku düştü. Onlardan bir zarar gelme
sinden çekindi . Çünkü misafirin ,  ev sahibinin ikram ettiği yemeği yemesi, ona 
karşı güven duyduğu ve ünsiyet kesbettiği anlamına gelir. 

Melekler Hz. İbrahim'in kendilerinden korktuğunu anlayınca ona: "Kork
ma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Burada doğacağı 
müjdelenen çocuk, İsmail peygamber değil, İshak peygamberdir. Çünkü Hz. 
İbrahim' in hanımı, çocuğunun olacağını duyunca şaşırıp şöyle demişti: "Ben kı
sır bir kocakarıyım! Benim gibilerinin çocuğu olmaz . Ben nere çocuk doğurmak 
nere?"İsmail peygamber Hz. İsmail' in hanımı Hacer'den doğmuştur. Hz. İsmail, 
onun ilk çocuğu idi . Nitekim Allah Teala Hud suresinde ona müjdelenen çocu
ğun İshak peygamber olduğunu açıkça belirtmiştir: Ll>�� � • �t.i �i_;lj 
._::.., A J;.-;.! �IJj �j �� (0 esnada hanımı ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) 
güldü. Ona da Ishak'ı, İsh�k'ın ardından da Ya 'kub'u müjdeledik. ) 1 16 Bu iki ayet, 
aynı olayı anlatmaktadır. 

7- �j � �� J. �i_;ı 0� (Karısı çığlık atarak geldi. Elin i yüzüne 
çarptı. . )  Bu ayet kadının aklının kıt ve sebatının az olduğunu açıklar. Çünkü Hz. 
İbrahim' in karısı, bu müjdeli haberi duyunca hemen matem havalarına girip 
yüzüne vurmuştur. 

8- � j� CJ�j ( "Ben kısır bir kocakarıy ım!" dedi) Bu ayette kadının, 
erkeklerle konuşurken riayet etmesi gereken güzel bir edebin örneği vardır. Ay
rıca kadının ihtiyaç miktarınca konuşması gerektiğine işaret vardır. Çünkü Hz. 
İbrahim' in karısı bu sözü söylerken mübtedayı hazfedip söylemiştir. Eğer Mübte
da ile birlikte söyleyecek olsaydı şöyle derdi :  ·� j� L;İ Ayrıca burada neden 
çocuğunun olmayacağını açıklamakla yetindi . Daha ilerisine gitmedi . Hud sure
sinde ise , çocuklarının olmayışının hem kendinden hem de kocasından kaynak
lanan nedenleri sıralayıp hayretini açıkça gösterdi . 1 17 

9- �) J[j �i5 ı_,.ı[j (Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. ) Bu ayet, 
Allah ' ın kavi (konuşma ve söyleme) sıfatının olduğunu gösterir. 

10- r-:Wı �I }ı �I (0, hikmet sahibidir, b ilendir" dediler. ) Bu ifade Allah 
Tealanın, yaratma ve yönetmenin kaynağı olan ilim ve hikmet sıfatlarının bulun
duğunu gösterir. Allah Teala her şeyi ilmine ve hikmetine göre yaratmıştır. İdare 
ve şeriatı da ilim ve hikmetine dayanır. 

1 1 6  Hud 1 1/7 1 .  
1 1 7  b k  � � �  ı .ü  .:,� ��- � ı..i..� j  j� Cİj lı ı • cP;_i � ..:.J li  ( Ibrahim'in karısı : )  Olacak şey 

değil' Ben bir kocakarı, bu.kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten 
şaşılacak bir şeyi dedi. ) Hud 1 1/72 . [Mütercim] 
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İlim ve hikmet, bütün kemal sıfatlarını barındırır. Mesela ilim, hayat sıfatı
nı ve hayat sıfatının gerektirdiği, kayyum olmak, kudret, beka, semi, basar ve 
eksiksiz ve mükemmel ilmin gerektirdiği diğer sıfatları da içerir.Hikmet de, tam 
bir irade, adalet, rahmet, ihsan, cömertlik, iyilik , her şeyi yerli yerince en güzel 
biçimde yapmak sıfatlarını barındırır. Ayrıca peygamber göndermeyi, ceza ve 
ödül vermeyi de içerir. 

Bütün bunları bilmek, Allah'ın "Hakim" isminden ileri gelir. Kur'an, büyük 
olayların gerçekleşeceğine Allah' ın hikmet sıfatı ile delil getirmeyi bir yöntem 
olarak benimsemiştir. Aynı şekilde Allah' ın mahlukatı bir gayeye bağlı olmaksızın 
boş yere ve başı boş biçimde yarattığını iddia edenlerin bu iddialarını reddeder
ken de bu yöntemi kullanmıştır. Buna göre Allah' ın hikmet sıfatı , dini, kaderi, 
sevab ve cezayı da içerir. Bundan dolayıdır ki; sahih olan görüşe göre ahiret akıl 
ile bilinir. Din ise , aklın varlığına delalet ettiği bu gerçeğin ayrıntısını bize öğret
miştir. 

Kur'an'ın konuları ele alış tarzına baktığımız zaman, bunun söylediklerimize 
delalet ettiğini görürüz. Allah Teala kimi zaman ahiret hayatının imkan dahilin
de olduğunu, kimi zaman da meydana geleceğini gösteren akla dayalı örnekler 
vermiştir. Bu vesileyle ahiret hayatının olabileceğini gösteren kudretinin ve ahiret 
hayatının gerçekleşeceğini gerektiren h ikmetinin delillerini sıralamıştır. 

Kur' an' da ahiret hayatının gerçekleşeceğini gösteren delilleri düşündüğümüz 
zaman, bunların başka delillere ihtiyaç bırakmadığını görürüz . Bu deliller, yeter
lidir ve çabucak gayeye ulaştırırlar. Ayrıca bir çok insanın aklına gelen şüphelere 
verilecek cevapları da içerirler. 

Allah ' ın beni muvaffak kılması durumunda bu konuda geniş çaplı bir eser 
kaleme almayı düşünüyorum. Kur'an' ın gösterdiği delillerde şifa, hidayet, insaf, 
güzel açıklama, şüphe uyandırılacak yerlere dikkat çekme ve insanları ikna ede
cek tarzda şüphelere cevap verme vardır. Bu cevaplar sayesinde kişinin yakini 
artar. Başka delillerde ise bu tür özellikler yoktur. Hatta bu anlattıklarımızın tam 
zıddı onlarda vardır. Ancak burası ayrıntılı biçimde bu konuyu alacağımız yer 
değildir. 

Netice olarak diyebiliriz ki; yaratma ve alemi idare etme, Allah'ın ilmi ve 
hikmetine dayanır. Hz. İbrahim kıssasında sadece bu iki sıfattan bahsedilmiştir. 
Çünkü, adet gereği bahsi geçen özelliklerdeki karı-kocaların çocuğunun olması 
insanları hayrete düşürür. Ayrıca bu durumda çocuğun nasıl olacağı insanlar 
tarafından algılanamaz. İlahi Hikmet, bu çocuğun, alışılmış adetin dışında dün
yaya gelmesini diledi .  Bu yüzden Allah Teala, ayetin sonunda ilim ve hikmet 
sıfatını zikretti . Çünkü O, bu yaratmanın nasıl olacağını ve hangi gayeye yönelik 
olduğunu biliyordu. Hikmetinin bu şekilde bir doğumu murad etmesi, hikmet 
kavramının gereklerini ihlal anlamına gelmez. 
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Daha sonra Allah Teala, Melekleri LCıt kavmini helak için göndermesinden 
bahsetti. Belirlenmiş taşların onların üzerine atılmasından söz etti. Bu olayda, 
peygamberlerin tasdik edilip, onları yalanlayanların ise helak edildiği anlatılmış
tır. Bu hadisede ceza ve ödülün bu dünyada ayan beyan meydana gelmesi, 
ahiret hayatının varlığına, sevap ve azabın olacağına delalet etmektedir. Ayrı
ca bu olay, peygamberlerin Rablerinden haber verdikleri gerçekler konusunda 
sadık olduklarını gösteren en büyük delillerden biridir. 

31 . İbrahim: "Ey Elçiler! Göreviniz nedir? " dedi. 

32. Dediler ki: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. " 

33. Ki onların üzerine çamurdan taşlar salalım; 

34. Rabb 'inin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş taşlar 

35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 

36. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman da bulamadık. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala, kelamın gerektirdiği bir sırdan dolayı iman ile 
İslam kavramlarını birbirinden ayırmıştır. İlk ayette geçen çıkarmak kurtarmak 
anlamına gelir. Bir başka ifade ile azabdan kurtarmayı ifade eder. Hiç kuşkusuz 
bu şekilde bir kurtarma, ancak peygamberlere hem zahiri olarak hem de batın! 
olarak uyan müminlere mahsustur. 

Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman da bulamadık. Bu ev halkın
dan maksat, Hz. LCıt'un ailesidir. Çünkü Hz. LCıt'un hanımı gerçekte iman eden 
bir kadın değildi .  Ancak zahiren Müslüman görünen biriydi. Bu yüzden , hane 
halkı için Müslüman kavramı kullanılmıştır. 

Hz. LCıt'un hanımı, bu Müslüman hanede bulunanlar arasında idi. Ancak 
azabdan kurtulan insanlar arasında yer almamıştır. 

Allah Teala hanımının Hz. LCıt'a ihanet ettiğini bildirmiştir. Söz konusu iha
net, Hz. LCıt'un hanımının kalben kavmi ile birlikte olup evlerine gelen erkek 
misafirleri onlara haber vermek şeklinde olmuştur. Yoksa Hz. LCıt'u aldatma şek
linde olmamıştır. 
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Hz. Lılt'un karısı , kurtarılan mümin topluluğun b ir ferdi değildi. Aksine 
zahiren Müslüman olan bir ev halkından idi. 

Kur'an! deliller ile lafızları yerli yerine koyduğumuz zaman, Kur'an' ın akılları 
hayrete düşüren hikmet ve sırları ortaya çıkar ve Hikmet sahibi, gerçek övgüye 
layık yüce bir yaratıcının katından nazil olduğu anlaşılır. 

Bu izahlarımız sayesinde: "İslam kavramı, iman kavramından daha geniştir. 
O halde daha kapsamlı bir kavram, nasıl olurda daha dar bir kavramdan istisna 
edilir? Halbuki istisnanın kuralları bunun tersini gerektirir. " şeklinde ileri sürülen 
pek meşhur bu sorunun cevabını vermiş oluruz. Şöyle ki; Müslümanlar (müslaman 
hane) ..l>-_,fiilinin nesnesinden istisna edilmiştir. Müminler ise bundan istisna edil
memiştir. Daha doğrusu, müminler şehirlerden çıkarılan ve kurtulan kimselerdir. 

... ; • , • ' ,,,.. :; .. 1 - • ,. "'rv1- _J)' ı ..:.ıı.i.A.lı 0 · w :  .ili ;;,,, ı ı : ; G --"{ Y' r- . y - � - . � y'J 
37. Can yakıcı azôbdan korkanlar için, o beldede bir işaret, bir kalıntı 

bıraktık. 

Tefsiri : 
Bu ayet-i kerimede, Allah Tea.Ja'nın bu kainatta yaptığı ve izlerini sürdüğü 

olağanüstü olay ve işaretleri, zatını, peygamberlerinin doğru olduğunu gösteren 
bir delil vardır. Bu delillerden, ancak ahirete iman edenler ve Allah'ın azabından 
korkanlar istifade edebilir. 

Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

"İşte bunda, ôhiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O 
gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün 
mahlukatın) hazır bulunduğu bir qündür. "1 18, ''Allah 'tan korkan öğüt 
alacaktır. "1 1 9 

Ahirete inanmayanlar, dünyada iken azaba çarptırılan kavimlerden kalan 
kalıntılar hakkında en fazla şöyle derler: Bu insanlar, zamanın getirdiği bir felake
te uğramışlar. Nitekim zaman içinde, başkaları da bu tür musibetlere uğramıştır. 
Zaman, hala mutluluk ve bedbahtlık getirmeye devam etmektedir. " 

Ahirete iman edenler ve ahiretten korkanlar ise ,  dünyada iken felakete uğ
rayan insanlardan kalan kalıntılardan, daha başka ayetlerden ve kendilerine ve
rilen öğütlerden istifade ederler. 1 20 

1 1 8  Hud 1 1/103 .  
1 19 el-A' la 87/10.  
120 er-Risaletu't-tebukiyye, s .  73-82. 
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38. Musa 'nın başından geçenlerde de ibret vardır: Onu apaçık delille 
Firavun'a gönderdik. 

39. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: "O, bir büyücüdür veya 
bir delidir" demişti. 

40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada 
kendini kınayıp duruyordu. 

41 . Ad kavminde de ( ibretler vardır) . Onlara kasıp kavuran rüzgôrı 
göndermiştik. 

42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyor
du. 

43. Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, "Bir 
süreye kadar zevk/enin" denmişti. 

44. Onlar Rab/erinin buyruğundan çıkmışlardı; bunun üzerine ken
dilerin i  gözleri göre göre yıldırım çarptı. 

45. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. 

46. Daha önce de Nuh kavmini helôk etmiştik. Çünkü onlar da yol
dan çıkmış bir toplum idiler. 

47. Göğü kendi ellerim izle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleti-
cıyız. 

48. Yeryüzünü biz yayıp döşedik: Ne güzel döşeyiciyiz! 

49. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yaratmışızdır. 

50. O halde Allah 'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) 
açık bir uyarıcıyım. 



Beda i'ut-tefslr 

Tefsiri: 

)} (firar) kelimesinin hakikat anlamı ,  bir şeyden başka bir şeye kaçmaktır. 
Firar, mutlu kimselerin kaçması ve bedbaht insanların kaçması olmak üzere ikiye 
ayrılır. Mutlu insanların kaçması, Allah' a koşmak şeklinde gerçekleşir. Bedbaht 
insanlarınki ise , O'ndan kaçmak şeklinde meydana gelir. 

Allah'tan yine Allah'a kaçmak ise, O'nun dostlarının özelliğidir. Nitekim İbn 
Abbas şöyle demiştir: "O halde A/lah 'a koşun ayeti , Allah' tan yine O'na koşun, 
Rabbinize itaat edin! anlamına gelir. " 

Sehl İbn Abdillah da bu ayetin "Allah ' ın dışındaki bütün varlıkları bırakıp 
O' na koşun! "  anlamına geldiğini söylemiştir. 

Başka alimler de şöyle demiştir: "İman edip itaat ederek Allah' ın azabından 
sevabına koşun! " 121 

51 .  Allah ile beraber başka ilahlar uydurmuyorum. Ben size O'nun 
tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım. 

52. İşte böyle, onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse mutlaka: "Bü
yücü veya cinlenmiş" dediler. 

53. Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır onlar azgın bir toplu
luktur. 

54. Onlardan yüz çevir, sen kınanacak değilsin. 

55. Ancak yine de hatır/at, çünkü hatırlatmak, mü 'min/ere fayda ve
rir. Ya/ancı/arın karekteri ve mizaçları hep aynıdır. Sapıklar Hakkı ve 
Peygamberi hep aynı şekilde karşılamışlardır. 

56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kul/uk et.sinler diye yarattım. 

5 7. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemi
yorum. 

121 Medaricu's-sal ikTn, 1 ,  469. 
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Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimelerde Allah Teala, insanları ve cinleri, onlara olan ihtiyacın
dan dolayı veya onlar üzerinden bir kar elde etmek istediği için yaratmadığını 
bildirdi. Gerçek şu ki, Allah Teala, cinleri ve insanları, cömertliğinin ve ihsanının 
bir yansıması olarak yarattı . Onları kendisine ibadet edip kazançların en büyüğü
nü kazanmaları için yoktan var etti . Nitekim şu ayetlerde de bu durum görülmek
tedir: "lyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da 
kendinizedir. " 122

, "Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanla
ra gelince, onlar da kendileri için (Cennetteki yerlerini )  hazırlamış olurlar. "  123 

Allah Teala, insanları ve cinleri yaratmasındaki temel gayenin onların ibadet 
etmesi olduğunu bildirdi . İbadetin de esası, tam sevgidir. Zira Allah Teala, ken
disine ibadet edilmesinden, kendisinin övülmesinden, medhedilmesinden, yüce 
vasıflarının ve güzel isimlerinin sayılmasından memnun olur. 124 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Bu ayet-i kerimede Allah Teala, cinleri ve insanları kendisine ibadet etmeleri 
için yarattığını haber verdi . Kendisine ibadet etmeleri için , onlara peygamber
ler gönderip kitaplar indirmiştir. ibadet, cinlerin ve insanların yaratılış gayesi
dir. Onlar başıboş bırakılmak için yaratılmamışlardır. Meseleye yokluk açısından 
baktığımız zaman, başıboş yaratma kemal ile ilgisi olmayan yok hükmünde bir 
durumdur. Halbuki, emredilene uymak böyle değildir. Aksine gerçekleştirilmesi 
istenen var olan bir durumdur. 125 

58. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah 'tır. 

59. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azap
tan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler! 

60. Söz verilen günün azabından vay o kafirlerin haline! 

122 el-İsra 1 7/7. 
123 er-Rum 30/44. 
124 Tarlku'l-hicreteyn, s. 125-126. 
125 Tariku'l-hicreteyn, s .  222. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 -8. Tur'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab 'a, 
Beyt-i Ma 'mur'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize anda/sun ki, Rabbinin 
azabı mutlaka vuku' bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. 

Tefsiri : 

Bu yemin beş nesneyi içermektedir. Bunlardan her biri, Allah' ın rubCıbiyet 
ve vahdaniyetine delalet eden ayetlerinin, kudretinin ve hikmetinin tezahürüne 
şahit olmuştur. 

1 - T Cır: T Cır, selef ve halef tabakasından tefsir alimlerinin çoğuna göre, Allah 
Teala' nın üzerinde kelimi Hz. Musa İbn lmran ile konuştuğu dağın adıdır. Burada 
Allah Teala bu kelimeyi, elif-lam takısı ile birlikte marife olarak zikretti . Başka bir 
ayette ise126 � ,;}> J şeklinde izafet terkibi içinde marife olarak zikretmiştir. Bu 
dağ, dünya ve ahiret bereketinin zuhur ettiği bir mekandır. Bu dağı, Allah Teala 
Musa (a .s . ) ile konuşmak için seçmiştir. 

Abdullah İbn Ahmed, babasının telif ettiği "Kitabu'z-zühd" adlı eserde Mu
hammed İbn Ubeyd İbn Hıbban, Cafer İbn Süleyman ve Ebu lmran el-Cüvenl 
kanalıyla Nevf el-Bükall'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Allah Teala dağlara 'İçi
nizden birine ineceğim' diye vahyetti. TCır dağı hariç bütün dağlar başını yük
seltti. Tur dağı ise boynunu büktü ve 'Allah'ın benimle yemin etmesinden dolayı 

126 et-Tin 95/2. 
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hoşnutum' dedi. Bunun üzerine nüzul onun üzerinde gerçekleşti. Bu konumda 
olan bir dağ, Allah' ın kendisi ile yemin etmesine layıktır. Çünkü bu dağ, bütün 
dağların efendisidir. " 

2- Yayılmış İnce Deri Üzerine Satır Satır Yazılmış Kitab: Bu ayette geçen 
kitabın ne olduğu konusuda farklı görüşler ileri sürülmüştür: Bir görüşe göre bu 
kitab, levh-i mahfüzdur. Ancak bu görüş yanlıştır. Çünkü levh-i mahfCız, kesinlik
le ince deri değildir. Bir başka görüşe göre bu kitab, insanların amellerinin kay
dedildiği kitabdır. Mukatil insanların işledikleri amellerin, kıyamet günü yayılmış 
ince deri üzerinde karşılarına çıkacağını belirtmiştir. Her ne kadar bu görüş, ilkine 
göre daha doğru, daha güçlü ve aralarında bu hususta diğer görüşleri benimse
yenleri hiçbir şekilde haklı görmeyen kimselerin de bulunduğu bir grup müfessir 
tarafından tercih edilse de, doğrusu bu kitabla Allah katından indirilen bir kitabın 
kast edildiğidir. Allah Teala, yüceliğinden, azametinden, rububiyetin işaretlerini 
içermesinden, tevhidin delillerini taşımasından ve insanları hidayete ulaştıracak 
bilgiler barındırmasından dolayı bu kitaba yemin etmiştir. 

Bu kitabın, Allah ' ın Hz. Musa'ya indirdiği Tevrat olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
görüşe meyledenler, Kitab' ın Tur dağı ile birlikte zikredilmesine bakarak bunun
la Tevrat' ın kastedildiğini ifade etmişlerdir. Halbuki Tevrat, deri parçası üzerine 
değil de, levhalar üzerinde nazil olmuştur. Ancak yine de şöyle denebilir: Tevrat 
semada iken deri üzerinde idi . Sonra levhalar üzerinde inmiştir. 

Bu ayetteki kitab ile Kur'an' ın kastedi ldiği de ileri sürülmüştür. Belki de bu, 
en fazla tercihe şayan olan görüştür. Çünkü Allah Teala Kur'an' ı tertemiz sa
hifelerde , iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılmış olarak nitelendir
miştir. Sahifeler, deriden yapılmış yazı malzemeleridir. İyilik timsali çok değerli 
katiplerin elleriyle yazılması ise , onun yayılması anlamına gelir. Buna göre, Allah 
Teala dağların ve kitapların efendisine yemin etmiştir. Ayrıca bu yemin, iki büyük 
peygamberliği, Hz. Musa (a .s . }  ile Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- pey
gamberliğini içermektedir. Çoğu kere bu iki peygamberlik veya onların zuhur 
ettiği mekanlar birlikte zikredilir. Mesela Tin suresinde olduğu gibi. 

3- Evlerin En Değerlisi: Üçüncü olarak Allah Teala evlerin en değerlisine 
yemin etti .  Bu, ma'mur olan evdir. Bu ayetlerde kitabın satır satır yazılmış olarak 
nitelendirilmesi, onun tamamen yazılmış olduğunu tekit eder. Kitabın yayılmış 
olması ise ona özen gösterilmesi gerektiğini bildirir. Ayrıca onun bir kenara itilmiş 
bir kitab olmadığını, aksine meleklerin elinde açılmış olduğunu gösterir. 

Beyt-i ma'murun ne olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Meşhur olan 
görüşe göre bu beyt (ev ) ,  İsra gecesi Hz. Peygamber için semada yükseltilmiş 
olan durahtır. 127 Nitekim bir hadiste şöyle geçmektedir: "Buraya her gün yetmiş 

127 Semada Ka'be'nin hizasında bulunan evin adıdır. [Mütercim] 
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bin melek girer. Görevlerinin sonuna kadar da bir daha buraya dönmezler." 128 
Burası, yeryüzündeki Ka'be'nin tam üstündedir. 

Beyt-i ma'murun Mescid-i Haram olduğu da ileri sürülmüştür. Hiç kuşkusuz 
iki yer de mamurdur. Semadaki beyt, melekler ve onların ibadeti ile mamurdur. 
Yeryüzündeki beyt ise, tavaf eden, namaz kılan, ruku' ve secde edenlerle ma
murdur. 

Her iki yoruma göre de, hem durah hem de Ka'be, evlerin en değerlisidir. 
4- Sema ve Deniz: Allah Teala yaratılmışları içinde büyüklükleri ile dikkat 

çeken iki varlığa yemin etti . Bunlar, O'nun ayetlerinin bulunduğu, yaratılışının 
hayret verici yönlerinin zuhur ettiği varlıklardır. 

İlki, yükseltilmiş tavandır. Bir başka ifade ile semadır. Hacim, yükseklik, 
genişlik, renk ve parlaklık bakımından Allah' ın en büyük ayetlerinden biridir. 
Burası meleklerin mekanı ve alemin tavanıdır. Alemin düzeni bununla sağlanır. 
Sayelerinde gece ve gündüzün meydana geldiği, yılların, ayların, günlerin, yazla
rın, kışların, ilkbaharların ve son baharların oluştuğu ay ve güneş de semadadır. 
Bereket de oradan gelir. Ruhlar, ameller ve güzel sözler de oraya çıkar. 

İkincisi ise ağzına kadar dolu denizdir. Deniz de ancak Allah'ın kendisinin 
kuşatabileceği büyük ayetlerinden ve insanları hayrete düşüren işlerinden biri
dir. Bu denizin ,  hangi deniz olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
Acaba göklerin üstündeki su kütlesi midir? Yoksa bizim gördüğümüz deniz midir? 
Her iki görüşü benimseyenler olmuştur. Bir grup müfessire göre buradaki deniz, 
arşın üzerinde bulunduğu su kütlesidir. Bu denizin, yüzeyi ile dibi arası, Ebu 
DavCıd'un naklettiği şu hadiste de geçtiği üzere beşyüz yıllık bir zaman diliminde 
kat edilecek bir mesafededir. Söz konusu hadisi, Simak İbn Abdillah İbn Amlra 
Ahnef İbn Kays'tan nakletmiştir: "Aralarında Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- de bulunduğu bir grup insanla birlikte Satha' da idik. Derken insanların 
üzerinden bir bulut geçti. Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ona baktı ve 
"Bunu nasıl isimlendiriyorsunuz?" diye sordu. Etrafındakiler "Sehab" diye ce
vap verdi. Bunun üzerine "Ona müzn de dersiniz" buyurdu. Yanındakiler "Müzn 
de deriz" diye karşılık verdi . Son olarak "Ona anan da dersiniz" buyurdu . Çev
resindekiler, "Anan da deriz . "  diyerek cevap verdiler. 

Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- "Peki yer ve göğün ara
sında ne kadar bir mesafe var biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab-ı kiram, "Bil
miyoruz." diye karşılık verince Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellern- şöyle buyur
du:  "Ya bir, ya yetmiş bir, ya yetmiş iki, ya da yetmiş üç sene de kat edilebilecek 
bır sene var. Sonra semanın üzerinde de de benzer bir mesafe vardır." Bu şekilde 
Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellern- yedi göğü saydı. Sonra şöyle buyurdu: "Ye-

128 Buhar!, Bedu'l-halk, 6; Müslim, İman, 264; Nesfü, Salat, 1 .  
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dinci semanın üzerinde , bir deniz var. Yüzeyi i le dibi arasındaki mesafe, bir sema 
ile öteki sema arasında kat edilecek mesafe kadardır. Bunun üzerinde de, sekiz 
tane dağ keçisi şeklinde melek vardır. Her birinin ayak uçları ile, diz kapakları 
arasındaki mesafe, bir sema ile öteki sema arasındaki mesafe kadardır. Onların 
sırtlarında ise Arş vardır. Arşın üstü ile altı arasındaki mesafe ise , yine bir sema ile 
öteki sema arasındaki mesafe kadardır. Arşın üstün de ise Allah vardır. " 129 

Bu hadis Tirmizl'nin "Cami' " adlı hadis kitabında zikrettiği rivayet ile çeliş
mez. Onun rivayetine göre iki sema arasındaki mesafe beşyüz yılda kat edilecek 
uzaklıktadır. 130 Çünkü mesafelerin ne kadar olduğu, ölçü birimine göre değişir. 
Mesela beşyüz sene, deve yürüyüşüne göredir. Yetmiş ise berid yürüyüşüne gö
redir. Bu, bir mesafeyi deveden yedi kat daha hızlı kateder. 

Bu ayetteki deniz ile, semadaki denizin kastedildiğine dair görüş, Ali İbn Ebl 
Talib' den nakledilmiştir. 

Bu denizin dünyadaki deniz olduğu da ileri sürülmüştür. 

Ayet-i kerimede geçen .>�\ kelimesinin hangi anlama geldiği hakkında 
değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu kelime, dolu anlamına gelir. 
Lügat alimlerinin tamamı bu qörüşü benimsemiştir. Mesela Ferra şöyle demiş
tir: .>�\" Arap kelamında dolu anlamına gelir. Nitekim kabı dolduran kimse 
�ı..;!J I  ..:...ı r.-- cümlesini kullanır. Lebld de şu beyitte bu kelimeyi bu manada kul
lanmıştır: 

Yaban eşeği ile merkep daldılar bir derenin ortasına 

Girdiler dolu dereye sazlıkları yara yara131 

Bu konuda Müberrid de şöyle demiştir: ·.>� ı" Araplara göre dolu anla
mına gelir. Nemir İbn Tevelleb için şu beyit söylenmiştir: 

Dilerse içi dolu dereye bakar132 

Şair bu ifade ile içi dolu dereyi kastetmiştir. 

129 Ebu Davud, Sünne, 19;  Tirmizl, Tefslru' l-Kur'an, 67; İbn Mace, Mukaddime, 35; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, III , 204. 

130 Tirmizl, Tefslru'l-Kur'an, 57 .  
131 Bu beyit Muallaka §airlerinden Lebid'e aittir. bk .  Zevzenl, Şerhul' -muallaka, s. 174. [Müter

cim] 
132 bk. Bağdadi, Hizanetü' l-edeb, XI, 93. [Mütercim] 
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İbn Abbas da bu ayette geçen ;� I kelimesinin "dolu" anlamına geldiğini 
ifade etmiştir. 

Mücahid ise , bu kelimenin "tutuşturulmuş" anlamına geldiğini söylemiştir. 
Leys de şöyle demiştir: ".r-JI tandırda yakmak manasına gelir. Aynı zamanda 
bu kelime odunun da adıdır. " Dahhak ve Ka'b bu görüştedir. Onların dışında 
kalan bazı müfessirler ise şöyle demiştir: "Deniz tutuşturulur ve Cehennem'de 
gitgide kabarır." Ferra ise bu konuda şunları söylemiştir: "Bu kelimeye yükle
nen yakmak anlamı, kelimenin ilk manasına dönmektedir. Çünkü tandıra odun 
doldurulduğu zaman JPI ..:.. /:'--" denir. Şair zü'r-Rimme İbn Abbas' ın ;� I 
kelimesinin, suyu tamamen çekilmiş kuru nesneleri ifade etmek için kullanıldığı
nı söylediğini nakletmiştir. Ancak zü' r-Rimme'nin bunun dışında İbn Abbas'tan 
naklettiği bir rivayet yoktur. Ebu' l-Aliye de bu görüşü tercih etmiştir. Ebu Zeyd ise 
şöyle demiştir: 11 ;� I 'dolu' anlamına ve 'boş' anlamına gelir. " Böylece Ebu 
Zeyd bu kelimeyi zıd anlamlara sahip kelimeler arasında saymıştır. 

İbn Abbas' ın J� I kelimesinin hapsedilen anlamına geldiğini söylediği 
nakledilmiştir. Köpeğin ahşaptan veya demirden yapılmış tasmasına �I ;y:-L.. 
denmesi de bu kabildendir. Çünkü tasma, köpeği kontrol altında tutmaya yarar. 
Bu durumda ayetin anlamı şu şekilde olur: Allah' ın kudreti ile denizin taşıp yer
yüzünü kaplaması engellenmiştir. Suyun yeryüzünün üstüne çıkması, tabiatın 
gerektirdiği bir husustur. Tıpkı havanın suyun üzerinde olması gibi . Ancak gök
leri ve yeryüzünü zail olmaktan koruyan yüce güç, denizlerin kara parçalarını 
kaplamasına engel olmuştur. Bu konuda Ahmed İbn Hanbel'in naklettiği merflı' 
bir hadis vardır. Bu hadise göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: "İstisnasız her gün deniz, insanları boğmak için Rabbinden izin ister. " 

Bu konu, mülhidlerin ve dehrllerin temel esaslarını yıkmaktadır. Çünkü ta
biatta suyun, bazı kara parçalarına taşmamasını gerektiren bir neden yoktur. 
Halbuki küre şeklinde olan su kütlesi, kara parçalarının üstündedir. Bir an için ta
biatta, yeryüzünün belli bölümlerinin suyun istilasından kurtulmasını gerektiren 
bir etkenin bulunduğunu kabul etsek bile, yine de tabiatta, yeryüzünün şu böl
gesinin değil de bu bölgesinin suyun istilasından kurtulmasını gerektiren bir ne
den yoktur. Tabiat ve felsefe alimlerinin, İlahi ilginin alemin maslahatı için bunu 
gerektirdiğini ifade etmelerine katılırız. Çünkü hakikat, onların söylediği gibidir. 
Ancak kudreti ve iradesi ile dilediğini yapan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar 
bilen, her şeye tamamen güç yetiren, hüküm verenlerin en iyi hüküm vereni olan 
yaratıcının takdiri tam olarak kavranılamaz. İlahi ilgi ve takdir, yaratıcının hayat, 
kudret, irade , ilim, hikmet ve rahmet sıfatının olmasını gerektirir. Ayrıca kullara 
ihsanda bulunmasını , bütün fiillerin kendisiyle kaim olmasını zorunlu kılar. Bu 
sıfatları yok sayarak İlahi ilgiyi kabul etmek mümkün değildir. 

Ancak Allah' ın yardımıyla muvaffak olunur. 
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"Tutuşturulmuş" anlamı .;y.--...JI kelimesinin manası hakkında ileri sürülen 
görüşlerin en güçlüsüdür. Lügatte bu kelimenin "tutuşturulmuş" anlamına gel
diği bilinmektedir. Nitekim şu ayet de buna delalet etmektedir.ô� �t;.Jı l� lj 
(Deniz tutuşturulduğu vakit) 133 Hz. Ali ve İbn Abbas bu ayetin şu anlama-geldi
ğini söylemiştir: "Deniz tutuşturur ve tamamen ateşe döner. " 

Bu kelimenin kurumak, suyu çekilmek anlamına geldiğini söyleyenlerin gö
rüşü, denizin tutuşturulmuş ateşe döneceği gerçeğine aykırı değildir Aynı şekilde 
bu kelimeyi "dolu" şeklinde açıklayanların görüşü de, hakikatle çelişmez. Çünkü 
deniz, ateş ile dolacaktır. 

Kur'an-ı Kerlm' in üslubunu, nazmını ve kelimelerini düşünen kimse, bu laf
zın hakkında ileri sürülen bütün manalara delalet ettiğini görür. Şöyle ki; deniz, 
Allah'ın kudreti ile kara parçalarını istila etmekten alı konulmuş ve su ile doldu
rulmuştur. Kıyamet günü suyu çekilecek ve ateş ile dolacaktır. Müfessirler ise , bu 
kelimeyi izah ederken bu aşamalardan birini alıp ayeti tefsir etmiştir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 

Allah Teala bu nesnelerle ahiretin ve hesabın gerçekleşeceğine yemin etmiştir: 

Rabbinin azabı elbette gerçekleşecektir. Ona engel olacak bir şey yoktur. 

Bu ayetlerle Allah Teala, meydana gelecek şeylerin gerçekleşmesini önlemek 
mümkün olduğu için, kendi azabının vuku bulmasını hiçbir şeyin önleyemeyece
ğini haber verdi . Azabın önlenmemesi şu iki manayı birden ifade eder: 

Allah' ın azabının gerçekleşmesini önleyecek hiçbir şey yoktur. 

Allah' ın azabı gerçekleştiği zaman onu savacak hiçbir şey yoktur. 

Daha sonra Allah Teala azabının gerçekleşeceği zamandan haber verdi: 

,. ' . .., .J: , , ).. I * ' JWl 1 - - ..! ıı_ >.. ı · · - �G....:J I '  ' �  � .,, .r-"' . . r.-:-') ' 'Y ) .Y' ) .)-'>-' Y. 

9. O gün; gök, sarsıldıkça sarsı lır. 

1 O. Dağlar, yürüdükçe yürür. 

133 et-Tekvir 81/6. 



84 ·:· Bedai 'ut-tefslr 

Tefsiri : 

J_,..J I kelimesi "hareket" , "dönmek" "sarsılmak" ve "dalgalanmak" olarak 
tefsir edilmiştir. Doğrusu bu kelime, dalgalanırken ,  tersyüz olurken ve gidip ge
lirken meydana gelen hareketi ifade eder. Bu yüzden göğün ve dağların hareketi 
birbirinden ayrı fiillerle ifade edilmiştir. Dağların hareketi hakkında Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: "Dağlar yürüdükçe yürür. ", "Ve dağlar yürütüldüğü zaman"134 
Dağların yürütülmesi bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelir. Göğün 
hareketi ise, çalkalanması, dalgalanması ve gidip gelmesinden ibarettir. Cevheri 
şöyle demiştir: ı.JJ-" .J� �\ ).• fiili, gidip gelmek gerçekleşen hareketi ifade eder. 
Mesela uzun hurma ağaçlarının rüzgarda sallanması bu tarz bir harekete örnek 
olarak verilebilir. " Dahhak bu ayeti "dalgalandıkça dalgalanır" şeklinde izah et
miştir. Ebu Ubeyde ve Ahfeş ise bu ayette geçen ) .. fiilini "salınmak" olarak tefsir 
etmiştir. Nitekim /'\şa da bu kelimeyi bu manada kullanmıştır: 

(0 yarin] komşusunun evinden bir gelişi var 

Aheste aheste salınan bulut gibi . 135 

Daha sonra Allah Teala, ahireti ve peygamberliği yalanlayanlara yönelttiği 
tehdidinden bahsetti. 

1 1 .  O gün, yalanlayan/arın vay haline. 

Tefsiri : 

Onların sahip oldukları amellerinden ve bilgilerinden söz etti. 

12. Ki onlar daldıkları batılda oyalanıp duranlardır. 

134 et-Tekv1r 8 1/3. 
135 bk. Divaunu' l-A'şa, s .  105 .  [Mütercim] 
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Tefsiri : 

Sahip oldukları yegane 'oilgi, batıl söze dalmaktı. Yaptıkları iş ise ancak boşu 
boşuna bir oyundan ibaretti. Ne faydalı bir bilgileri, ne de düzgün bir amelleri 
vardı . Sahip oldukları bilgileri, batıla dalmak, yaptıkları amel ise oyuna ve eğlen
ceden ibaretti. Bu tür bilgi ve amel, hakka şiddetle muhalefet etmeyi gerektirir. 
Bu yüzden onlar, Cehenneme atılırlar. 

13. O gün; Cehennem ateşine itildikçe itilirler. 

Tefsiri : 

Yaka paça tutulup şiddetle ateşe itilirler. Ateşin başına getirildikleri ve ayan 
beyan onu gördükleri vakit dururlar ve onlara şöyle denir: 

,,{ \ t � � ·� L · .!_::_Ç -l\ 1 Ol o..i>t "f. 7 y, _  � çr- � J 
14. Yalanlayıp durduğunuz ateş, işte budur! 

Tefsiri : 

İnkarcılar, "ahiretteki azabın bir gerçeklik yanı yok! " ,  "azabın gerçekleşeceği
ni söyleyen kimse doğru konuşmuyor!" gibi sözler sarfediyorlardı. İşte böyleleri 
ateşe yaklaşınca onlara şöyle denir: 

1 5. Bu bir sihir midir, yoksa siz görmüyor m usunuz? 

Tefsiri : 

Şimdi bu bir sihir mi? Dünyada iken peygamberler ve onların size anlattığı 
gerçekler hakkında "Bunlar sihirbazdır. " ,  "Bu sihirdir. " dediğiniz gibi bu da sihir 
mi? Şimdi yüz yüze geldiğiniz bu gerçek, iddia ettiğiniz gibi bir büyü mü, yoksa 
dünyada gözleriniz perdelendiği için hakikati göremediğiniz gibi yine gözleriniz 
perdelendi de ondan dolayı mı hakikati göremiyorsunuz? Dünyada hakkı göre
mediğiniz gibi bugün de bu gerçeği mi göremiyorsunuz? 
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Onlar dünyada bir musibetle karşılaştıkları zaman Allah'a sığınırlardı . Ama 
sonra eski hallerine geri dönerlerdi. Musibetin sona ermesini de, süresinin bit
mesi ile izah ederlerdi . 

O gün hakkı yalanlayanlara şöyle denecektir: 

1 6. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için bir
dir. Siz ancak yaptıkların ızın karşılığına çarptırılacaksınız. 

Tefsiri : 

Sabretmek ve sabretmemek sizin için birdir. Ne sabretmeniz ne de sızlanma
nız size bir fayda verir. Sabretmeniz, azab yükünüzü hafifletmez. Sızlanmanız ise, 
ne Cehennem zebanilerinin size acımasına, ne de merhamet edilmenize yarar. 

Şurası da iyi bilinmeli ki; Allah Teala bu insanlara bu şekilde azab etmek 
suretiyle zulmetmemiştir. Çünkü, onların dünyada işledikleri ameller, ahirette 
azaba dönüşmüştür. Bu yüzden bu azabdan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Tıp
kı dünyada iradeleri, batıl inançları ve çirkin amelleri onların ayrılmaz bir parçası 
olduğu gibi , ahirette de bu azab onların ayrılmaz parçası olacaktır. Fasit iradeleri, 
batıl inançları ve bu ikisinden kaynaklanan amelleri ne kadar onlarla birlikte ise, 
görecekleri azab da o derece onlarla birlikte olacaktır. Eğer herhangi bir zaman 
diliminde bu batıl inanç ve fasit iradeden kurtulurlar, bunların yerine samimi 
tevbeye gönül açarlarsa bu yüzden ahirette azab görmezler. Çünkü azabı ge
rektirecek bu fiillerin izleri , kalplerinden ,  dillerinden ve organlarından silinmiştir. 
Kendisi yüzünden azabın gerekeceği bir iz kalmamıştır. Çünkü günahtan tevbe 
eden kimse, hiç günah işlememiş biri gibidir. Kötü bir şey vücuttan tamamen 
atılırsa onun yüzünden çekilen acı da yok olur. Eğer fasid irade ve kötü ameller 
tamamen yok olmaz, ancak, kendisinden daha güçlü bir muarız ile karşılaşırsa, 
bu durumda muarız etkili olur. Güçlü olan zayıf olanı alt eder. Her iki durum da 
eşit olursa, birbirleriyle mücadele ederler. Her biri diğerine karşı direnir. Böylesi 
duruma sahip kimselerin yeri Cennet ve Cehennem arasındaki a'raf dağlarıdır. 

Allah Teala' nın mahlukatına yönelik hükmü, hikmeti, emri, yasağı ve ceza
landırması böyledir. Rabbimiz hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. 

Daha sonra Allah Teala, faydalı ilme, salih amele ve sahih itikada sahip tak
va sahiplerinden bahsetti. Onların Cennetteki meskenlerin.:.en ve o meskenler
deki durumlarından söz etti. Onların içinde bulundukları hal, rahatlıktan ibarettir. 
Allah Teala onların gönüllerinin hoş, içlerinin rahat olduğundan bahsetmiştir: 
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1 7. Allah ' a karşı gelmekten sakınanlar da Cennetlerde, n imet için
dedirler. 

18. Rabblerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbleri onla
rı, Cehennem azabından korumuştur. 

Tefsiri: 

.SWlkelimesi , bir şeyi beğenen, mutlu olan ve bir şeye gıpta eden kimse 
anlamına gelir. İsm-i ffül formunda olan bu kelime, � � fiilinden türemiştir. 
Bu fiilin ism-i faili hem � hem de �'ı.i şeklinde gelir. Bu fiil gönül rahatlığına ve 
zihinsel dinginliğe kavuşmuş kimseler için kullanılır. Gönül rahatlığının bir yan
sıması olan sevince de �WI denir. Bir şeyden yararlanmayı ifade etmek için ise 
ı:rJ� � ifadesi kullanılır. Kendisinden faydalanıldığı için de meyveye 4.65LA.JI 
denmiştir. Nitekim ..5:A; fiili şu ayet-i kerimede bu anlamda kullanılmıştır: 1: !j);; 
1360fo bu fiil, "pişman olurdunuz" şeklinde tefsir edilmiştir. Bu, mananın lazımı 
ile yapılan bir tefsirdir. Kelimenin gerçek anlamı ise şu şekildedir: "Siz kendiniz
den sevinmeyi uzaklaştırırsınız . "  Sevinme bertaraf olunca onun yerine zıddı gelir. 
Bunun gibi günah işlemekten uzak duran kimse için � denir. '-:-' y.; •C/,..; ve 
�l;fiillerinde de aynı durum söz konusudur. ...s::AJ137 fiili de böyledir. Bu bab bir 

şeye başlayan veya bir şeyden uzaklaşan kimse için kullanılır. Mesela �ü ve� 
başlamak için, c.r ve �l; fiilleri ise uzaklaşmak için örnek verilebilir. 

Toparlayacak olursak bu ayette Allah Teala, müminlere iki nimeti bir arada 
lütfetmiştir. 

İç huzuru ile gönül rahatlığını . 

Yeme-içme ve evlenmek suretiyle beden rahatlığını. 

Allah Teala müttakileri Cehennem azabından ve hoşlanmadıkları hallerden 
korumuştur. Onlara yaptıklarının tam karşılığı olarak istediklerini vermiştir. Çün
kü onlar, O'nun hoşlanmadığı işleri terk etmişler, hoşlandığı işleri ise yapmışlar
dır. Sonunda ödülleri amellerine uygun oldu. 

Daha sonra Allah Teala onlar için bu nimetlerin devam edeceğinden bah-
setti : 

136 el-Vakıa 56/65. 
137 � günah işlemek, ..!.ıW ise günah işlemekten kaçınmak anlamına gelir. Diğer fiiller de yak

laşık olarak yanı anlamı ifade eder. [Mütercim] 
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19 .  Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için. 

Tefsiri : 
Eğer müttakiler içinde bulundukları nimetlerin yok olacağını , bir gün bitece

ğini bilselerdi, bu durum onların huzurunu kaçırırdı. Dolayısıyla sıkıntısız biçim
de afiyetle yemekten söz edilemezdi. 

Allah Teala müttakilerin Cennetteki meclislerini ve hallerini şu şekilde tavsif 
etmiştir: 

�" · � � �A �c;.Jjj'�µ -:r- � � 
20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan 

gözlü hurilerle evlendirdik. 

Tefsiri: 
Koltukların dizilişinden bahsetmek, müttakilere verilen nimetin kemale erdi

ğini gösterir. Çünkü hepsi yan yana ve karşı karşıyadır. Nitekim bu konuda Allah 
Teala bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Karşı karşıya kurulmuşlar. " ı3s İnsanın 
beraber olmaktan hoşlandığı ve kendisine yakın olmasını yeğlediği dostlarıyla 
evinde ve bahçesinde birlikte vakit geçirmesi, aldığı en büyük zevklerden ve his
settiği en büyük mutluluklardan biridir. Bu şekilde Cennetlikler, sevdiklerinden 
uzak olmaz. Sevdikleri ile kendileri arasına başkaları girmez. Doğrusu onların 
koltukları sevdiklerinin koltukları ile yan yanadır. 

Müttakilerin eşlerinin ceylan gözlü huriler olduğu belirtilmiştir. Kur'an' ın bir 
çok yerinde müttakiler bu iki sıfat ile vasıflandırılmıştır. 

Ebu Ubeyde bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Onları erkek ile kadının ev
lenmesi gibi evlendirir ve çift haline getiririz. "  Yunus da şöyle demiştir: "Burada
ki �� jj ifadesi, müttakilerin hurilerle yan yana konduğu anlamına gelir. Yani 
nikah akdinin gerçekleştiği manasını ifade etmez . "  O delil olarak da Arapların bir 
kadınla nikah akdi yaptıkları zaman � � JJ yerine � Jj demelerini ileri sür
müştür. Nitekim Allah Teala da şöyle buyurmuştur. 45� JJ ı)� j 4:., �..i "'5".1; Lili 
(Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık. ) 1 39 Şu hadiste de bu 
şekilde bir kullanım mevcuttur: 01 ).iı ;,r, � � �L..;.. jj l; (Bu kadını, mehir ola
rak bildiğin Kur'an ayetlerini ona öğretmen karşılığında sana nikahladık. ) 140 

138 el-Vakıa 56/16. 
139 el-Ahzab 33/37 .  
140 Buhari, Vekale, 9; Nikah, 40. 
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YCınus'un dışındaki bazı alimler ise şöyle demiştir: "Araplar, nikah yaptıkları 
zaman öt_,..� � 3; ifadesini kullanırlar." 

Ezheri şöyle diyerek bu görüşe karşı çıkmıştır: "Araplar nikah akdi için.w:-3j 
öİ_,.. ı � J; , öl .r• I ifadelerini kullanırlar. öİrL � 3; ifadesi onların sözlerinde 
yoktur. Ancak Kur'an'da bu şekilde bir kullanım vardır: "ı.r.- �J� �G:-.)jj" Bu 
ayetteki L:-jj fiili yan yana getirmek anlamına gelir. Buna göre �G:-)j ifadesi , 
birleştirmek ve çiftleştirmek anlamına gelir. Bir başka ifade ile, müttakilerin huri
lerle bir araya getirilmesini onlarla eşleştirilmesini ifade eder." 

Aralarında Mücahid' in de bulunduğu bir grup müfessire göre bu ifade, müt
takilerin hurilerle evlendirilmesini ifade eder. 

Kanaatime göre, burada Cjj fiilinin kullanılması, nikaha delalet eder. Bu 
fiilin � harf-i cerri ile kullanılması ise birlikte olmaya, yan yana gelmeye işaret 
eder. Dolayısıyla iki görüş arasında bir fark yoktur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Huriler 

Mücahid huriler hakkında şöyle demiştir: Bakışlar, onlara bakınca şaşar. El
biselerinin üstünden bacaklarının iç kısmı görülür. Onlara bakan kimse aynada 
gördüğü gibi karaciğerlerinde yüzünü görür. Çünkü, cildleri ince, ten renkleri 
açıktır. " 

Katade ise şöyle demiştir: "J_,.,..JI kelimesi beyaz anlamına gelir." 

İbn Abbas ve Mukatil de buna benzer bir ifade kullanmıştır: ";.r-JI kelimesi, 
beyaz yüz; .r.JI kelimesi ise, güzel göz anlamına gelir. " ,\JJ>' .:..,.? tabiri, gözün 
siyah kısmının son derece siyah, beyaz kısmının son derece beyaz, kirpiklerin de 
son derece güzel, siyah ve uzun olması anlamına kullanılır. Bir kadın için 'IJy 
sıfatı ancak gözünün beyaz kısmının beyazın en koyu tonunda olmasının yanı 
sıra, teninin de beyaz olması durumunda kullanılır. 

Allah Teala hurileri, beyaz tenli, güzel ve cazibeli olmakla tavsif etmiştir. Nite
kim konuyla ilgili b ir başka ayette ise şöyle buyurmuştur: "O konutlarda iyi huy
lu, güzel kadınlar vardır. " 141 Hurilerin beyazlığı tenlerinde, güzelliği yüzlerinde ve 
cazibeleri gözlerindedir. Allah Teala Cennetliklerin kadınlarını en güzel sıfatlarla 
tavsif etmiştir. Bu anlattığı vasıflarla, onların hiç söz etmediği güzelliklerine de 
işaret etmiştir. 

Kadınların güzelliği hakkında ayrıntılı bilgi verecek olursak, övülen ve güzel 
kabul edilen yüzleri, bedenleri ve huyları hakkında şunları söyleriz: 

141 er-Rahman 55/70. 
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Kadının dört yerinin beyaz olması güzeldir: 
a- Ten rengi. 
b- Gözünün beyaz kısmı. 
c- Başının saçlarını ortadan ikiye ayırdığı kısmı .  
d - Dişleri. 
Kadının dört yerinin siyah olması güzeldir: 
a- Gözünün siyah kısmı. 
b- Saçları. 
c- Kirpikleri. 
d- Kaşları . 
Kadının dört yerinin al olması güzeldir: 
a- Dudakları. 
b- Dili. 
c- Sağ yanağı 
d- Sol yanağı 
Ayrıca beyaz tende al yanaklar, al dudaklar kadının güzelliğine güzellik katar. 
Kadının üç yerinin yuvarlak olması güzeldir: 
a- Yüzü. 
b- Başı. 
c- Tobuğu. 
Kadının dört yerinin uzun olması güzeldir: 
a- Boyu. 
b- Boynu. 
c- Saçı. 
d- Kaşları ve kirpikleri. 
Kadının üç yerinin enli olması güzeldir. 
a- Alnı. 
b- Gözü. 
c- Yüzü. 
Kadının üç yerinin küçük olması güzeldir: 
b- Ağzı. 
c- Avuçları. 
d- Ayağı. 
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Kadının üç yerinin güzel kokması makbuldür: 
a- Ağzı. 
b- Burnu. 
c- Saçlarını ayırdığı yer. 
Kadının bir yerinin dar olması güzeldir. 

Allah Teala, hurilerden bahsederken onların güzel ahlakı hakkında şöyle 
buyurmuştur: �ı)\ �_i (Eşlerini çok severler ve hep bir yaştadırlar. )  '-:-' _i142 keli
mesi '-:-'Jr'un çoğuludur. Huyu, şirinliği ve vücut yapısı ile kocasına kur yapan 
kadın anlamına gelir. İbnu' l-A'rabi şöyle demiştir: '-:-' JJ; kelimesi kocasına itaat 
edip şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir. Ebu Ubeyde ise bu kelimenin, "ko
casına itaat eden güzel kadın" manasına geldiğini söylemiştir. Müberrid ise, bu 
kelimenin "kocasına aşık kadın" anlamını ifade ettiğini belirtmiştir. Buhar! ise 
"Sahih"inde bu kelimenin "cilve yapan kadın" anlamına geldiğini belirtmiştir. ı43 
Bu ifade (el-Vakıa 56/37)  hurilerin ahlakını tavsif eder. Diğeri ise (et-Tur 52/20) onla
rın fiziksel özelliklerini anlatır. Allah Teala'nın hurileri nitelendirdiği sıfatlar düşü
nülünce, onların bu sıfatları ve kendisinden bahsedilmeyen daha başka sıfatları 
kendilerinin ayrılmaz bir parçası gibi taşıdıkları anlaşılır. 

21 . İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını 
da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazan
dıklarına karşı b ir reh indir. 

Tefsiri : 
Allah Teala müttakilere verdiği nimeti, zürriyetlerini de onların derecesine 

çıkarmakla tamama erdirdiğini haber verdi . Halbuki, zürriyetleri kendileri gibi 
amel etmemişti. Ancak, mutluluktan gözleri ışıldasın, sevinç ve huzurları tam 
olsun diye onları kendi derecelerine yükseltti. Üstelik bu yükseltme yüzünden 
babaların amelinden hiçbir şeyin eksilmediğini, onları yüksek makamlardan dü
şük makamlara indirmediğini haber verdi .  Aksine oğulları babalarının derecesi
ne yükselttiğini , babaların ecir ve derecelerini ise tam olarak lutfettiğini bildirdi. 
Ayetin devamında ise, faziletli işler yapan kimselere karşı bu şekilde muamele 
ettiğini , sadece adalete riayet etmekle kalanlara ise böyle bir muamelesinin bu
lunmadığını ifade etti: 

142 el-Vakıa 56/37. 
143 Buhari, Bed'ul-halk, 8. 
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Kadının üç yerinin güzel kokması makbuldür: 
a- Ağzı. 
b- Burnu. 
c- Saçlarını ayırdığı yer. 
Kadının bir yerinin dar olması güzeldir. 
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Allah Teala, hurilerden bahsederken onların güzel ahlakı hakkında şöyle 
buyurmuştur: �ı;ı �)- (Eşlerini çok severler ve hep bir yaştadırlar. ) '-:"' J-142 keli
mesi '-:"'Jr'un çoğuludur. Huyu, şirinliği ve vücut yapısı ile kocasına kur yapan 
kadın anlamına gelir. İbnu' l-A'rabi şöyle demiştir: '-:"'Jr kelimesi kocasına itaat 
edip şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir. Ebu Ubeyde ise bu kelimenin, "ko
casına itaat eden güzel kadın" manasına geldiğini söylemiştir. Müberrid ise, bu 
kelimenin "kocasına aşık kadın" anlamını ifade ettiğini belirtmiştir. Buhar! ise 
"Sahih"inde bu kelimenin "cilve yapan kadın" anlamına geldiğini belirtmiştir. 143 
Bu ifade (el-Vakıa 56/37) hurilerin ahlakını tavsif eder. Diğeri ise (et-Tar 52/20) onla
rın fiziksel özelliklerini anlatır. Allah Teala'nın hurileri nitelendirdiği sıfatlar düşü
nülünce, onların bu sıfatları ve kendisinden bahsedilmeyen daha başka sıfatları 
kendilerinin ayrılmaz bir parçası gibi taşıdıkları anlaşılır. 

21 . İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  
da katarız. Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazan
dıklarına karşı bir rehindir. 

Tefsiri : 
Allah Teala müttakilere verdiği nimeti, zürriyetlerini de onların derecesine 

çıkarmakla tamama erdirdiğini haber verdi . Halbuki, zürriyetleri kendileri gibi 
amel etmemişti. Ancak, mutluluktan gözleri ışıldasın, sevinç ve huzurları tam 
olsun diye onları kendi derecelerine yükseltti. Üstelik bu yükseltme yüzünden 
babaların amelinden hiçbir şeyin eksilmediğini, onları yüksek makamlardan dü
şük makamlara indirmediğini haber verdi .  Aksine oğulları babalarının derecesi
ne yükselttiğin i, babaların ecir ve derecelerini ise tam olarak lutfettiğini bildirdi. 
Ayetin devamında ise , faziletli işler yapan kimselere karşı bu şekilde muamele 
ettiğini ,  sadece adalete riayet etmekle kalanlara ise böyle bir muamelesinin bu
lunmadığını ifade etti: 

142 el-Vakıa 56/37. 
143 Buhari, Bed'ul-halk, 8 .  
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�j � � 0.;ı j5 (Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. )  Bu kayıt 
ile Allah Teala, oğulların babaların yanına yükseltilmesiyle iki grup arasında bir 
eşitliğin meydana geldiği şeklinde ortaya çıkabilecek bir yanlış düşün:cenin önü
ne set çekmiş oldu. Nitekim atalar hakkında �� �� &; f-AGi l.Aj (Onların 
amellerinden de bir şey eksiltmedik. ) buyurmuştur. Ayetin bu kısmı da, babala
rın derecesinin oğulların derecesine indirileceği ve onların mükafatlarının oğulla
rı ile kendi aralarında paylaştırılacağı, sonunda mükafatlarının azalacağı şeklinde 
ortaya çıkabilecek b ir yanlış anlamanın önüne set çekmektedir. Bir başka ifade 
ile ayetin bu kısmı ,  babaların mükafatlarından hiçbir şeyin Allah tarafından ek
siltilmeyeceği anlamına gelir. 

22. Onlara canların ın istediği meyve ve etten bol bol verdik. 

23. Orada karşılıklı kadeh gezdirecekler, ama burada ( içki yüzünden ) 
ne saçmalama vardır ne de günaha girme. 

24. Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala, muttakilere, bol bol et, meyve ve içecek verece�ı
ni, onların şarap kadehlerini elden ele gezdireceklerini ,  birinin içip, dahcı sonra 
arkadaşına kadehi uzatacağını, böylece sevinç ve mutluluklarının zir·..ıeye çıka
cağını bildirdi. 

Ancak Allah Teala, bu şarapta, içenlerin saçmalamasına ve günaha girmesi
ne neden olan özelliklerin bulunmadığını belirtti. f�l� 'l..ı � _;;j 'l 

_
(Ama burada 

( içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme. ) j;J (saçmalama) 
sözcüğü ile kötü sözler, düşmanlık, dargınlık ve argo kelimelerin olmayacağı ifa
de edilmiştir. f.;� (günaha girme) ile de, şarap içenin günaha girmesine neden 
olan bütün kötü özelliklerin olmayacağı anlatılmıştır. Allah Teala bu ayette gü
nah yoktur buyurmadı. Bunun yerine �l; '1 j (günaha girme yoktur) buyurdu. 
Bu şu anlama gelir: Orada, müttakileri günaha sevk edecek bir neden yoktur, 
içki yüzünden birbirlerini günaha sürüklemezler, Allah ve melekleri de bu şarabı 
içmelerinden dolayı onları günahkar kabul etmez, ağızlarından ne kötü bir söz 
çıkar ne de kendileri bir günaha bulaşırlar. 

Daha sonra Allah Teala müttakilerin etrafında dönen hizmetçileri, tenlerinin 
beyaz olması hususunda inciye benzetti . Ayette geçen �� ifadesi , ellerin do-

ı 
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kunmasıyla kirlenmekten korunmuş anlamına gelir. Yani yaptıkları hizmet, söz 
konusu güzelliklerini gidermez. Renklerine, göz kamaştıran hallerine ve berrak
lıklarına bir zarar vermez. Müttakilerin hizmetine verildikleri halde , muhafaza 
edilmiş inciler gibidirler. Bir başka ayette Allah Teala onları şu şekilde tavsif et
miştir: "Etraflarında ölümsüz h izmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler 
sanırsın . " 144 Bu gençlerin saçılmış olarak vasıflandırılmasında, efendilerinin ihti
yaçlarını ve hizmetlerini karşılamak için seferber olduklarına, sağa sola gidip gel
diklerine ve bulundukları mekanın da geniş olduğuna bir işaret söz konusudur. 
Bulundukları mekan o derece geniştir ki, orada darlık yüzünden karşı karşıya 
gelmezler. 

25. Birbirlerine dönüp sorarlar. 

26. Derler ki: Gerçekten biz, bundan önce ailelerimiz arasında korku 
içindeydik. 

27. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. 

28. Biz bundan önce yalnız O'na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden de, 
esirgeyen de O'dur. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala müttakilerin Cennetteki konuşmalarından bahsetti. 
Onlar orada birbirlerine şöyle diyeceklerdir: "Gerçekten biz, bundan önce aile
lerimiz arasında korku içindeydik. " Yani biz, ailemiz, akrabalarımız ve aşiretimiz 
içinde güvenli bir yerde bulunduğumuz halde korkuyorduk. İşte taşıdığımız bu 
korku, Allah' ın bize lütufta bulunmasına ve korktuğumuz şeylerden bizi emin kıl
masına vesile oldu . Vücudun içine işleyen azabdan bizi korudu. Bedbaht kimse
lerin durumu ise ,  bunun tam tersidir. Onlar, ailelerinin içinde mutlu idiler. İşledik
leri kötülüklere rağmen mutlu haldelerdi. Halbuki müttakiler, iyilik işlemelerine 
rağmen yinede korku içinde idiler. Bu yüzden Allah Teala onların korkularını en 
büyük güven duygusuna dönüştürdü. Bedbaht olanların güven duygularını da 
en büyük korkuya dönüştürdü. 

Yalnızca Allah'tan yardım dilenir. 

144 el-İnsan 76/19. 
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Daha sonra Allah Teala onların dünyadaki hallerinden bahsetti. Dünyada 
iken müttakiler, yalnızca Allah'a ibadet ederlerdi . İşte bu ibadetleri kendilerini 
Allah'ın yakınına, civarına ve lütfunu gösterdiği mekana ulaştırdı . Bütün bun
lara, Allah Teala'nın iyilik ve rahmet sıfatları sayesinde kavuştular. Çünkü Allah 
Teala son derece iyi ,  son derece merhametlidir. Surenin başında beş hususa, bu 
ayete kadar anlatılan hususlar için yemin edilmiştir. 145 

.:.,:s; �� rJıG:;-j.}j Ebu Ubeyde bu ayeti şu şekilde tefsir etmiştir: "Onları erkek 
ile kadının evlenmesi gibi evlendirir ve çift haline getiririz . "  Yunus ise şöyle demiş
tir: "Bu ayet 'onları hurilerin yanına koyduk. ' anlamına gelir. Yani bir nikah akdi
nin gerçel,lcştiği manasını ifade etmez. Çünkü Araplar evlenmek için l-6-: � J) ta
birini değiı, � 3; tabirini kullanırlar. " İbnu Nasr da onu destekler şekilde şunları 
söylemiştir: "Kur'an' ın bu kelimi kullanışı, Yunus'un görüşüne dela.Iet eder. Çün
kü Allah Teaia şöyle buyurmuştur: 4-St;.;;-jj ıj j l� �j � Lili (Zeyd, o kadından 
ilişiğini kesince biz onu sana nikdhladık. ) 146 Eğer nikah akdi � c.:::-J} şeklinde 
ifade edilecek olsaydı ,  bu fiil, bu ayette � �� Jj şeklinde ifade edilirdi . "  

İbnu's-Selam şöyle demiştir: "Temim kabilesi , nikah akdi için öİrl � 3; ve 
� � J) tabirlerini kullanırlar. " Bu bilgiyi Kisfü de nakletmiştir. Ezheri ise şöyle 
demiştir: "Araplar nikah akdi için öl rl ..::.�·Jj ve öİrl ..:....> J} ifadelerini kullanırlar. 
Sözleri arasında öİ r� � J} diye bir kullanım yoktur. Allah Tea.Ia'nın p� jjj 
.:.,:s; J� ayeti ise , 'Onları hurilerle bir araya getirdik. ' anlamına gelir. " 

. . -

Ferra da şöyle demiştir: "Kur'an'daki bu kullanım, Ezd Şenue kabilesine aittir. " 

Vahidi ise şöyle demiştir: "Bu konuda en güzel görüş Ebu Ubeyde'ye aittir. 
Çünkü o, bu fiilin nikah akdi anlamına değil de, eşleştirmek manasına geldiğini 
belirtmiştir. Bir şeyin çift hale getirildiğini ifade etmek için _,,>-� .ı..::.::--J) \.,) L.ıl5 (0 
tekti, ötekiyle onu çift hale getirdim) cümlesinin kullanılması da bu kabildendir. 
Bu ifade, _,,>-� � \.,) L.ılS ifadesine benzer. 

Bu fiil, evlenme anlamına kullanıldığı zaman, bu fiilin '":"' harf-i cerri ile kulla
nılmadığını görüşünde olanlara göre bu harf-i cerrin olmaması gerekir. 

Kanaatime göre bu fiile verilen iki anlamın da birden kastedilmiş olmasında 
bir mani yoktur. Şöyle ki; bu fiil, Mücahid' in "Onları hurilerle nikahladık. " şeklin
de ayeti yorumlamasında olduğu gibi evlenmek anlamına gelir. '-:"' harf-i cerri ise , 
bir arada olma ve yan yana -olma anlamlarına delalet eder. Bu durum, '-:" harf-i 
cerrinin hazfedilmesinden daha beliğdir. 

Her şeyin en iyisini Allah Teala bilir. 147 

145 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s .  264-278. 
146 el-Ahzab 33/37. 
147 Hadi'l-ervah, s .  180. 
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Bu ayet (et-TCır 5 1/21 ) , Cennet'te müminlerin zürriyetini onlara ilhak edeceği
ni ve zürriyetlerinin de onlarla aynı derecede olacağını gösterir. Buna rağmen, 
babaların evlatlarının derecesine inecekleri düşünülemez. Çünkü Allah Teala, 
onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmeyecektir. Aksine zürriyetlerini kendile
rinin derecesine yükseltecektir. Bu arada babaların mükafatlarını da tam olarak 
verecektir. 

Evlatların babaların derecesine yükseltilmesi kendi amelleri sayesinde ol
mamıştır. Aksine babalarına tabi olmaları sonucu olmuştur. Buradan hareketle 
bir kimse çıkıp, kafirlerin de zürriyetlerinin her ne kadar babalarının amelini iş
lemeseler de kendilerine ilhak edileceği vehmine kapılabilir. Ancak Allah Teala 
"Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. " 148 buyurmak suretiyle böyle bir yanlış 
anlamanın önüne set çekmiştir. 

Allah Teala'nın �-) r-+> LWı �LA.;� ��� �lj ı;...ı .jlilj (İnanan, soy
ları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. ) buyruğu iyice 
düşünülmelidir. Dikkat edilirse bu ayette , zürriyetlerin babalarına tabi olmaları 
atıf harflerinden vav ile ifade edilmiştir. Ayrıca haber, durumu bu şekilde olan 
müminlere aittir. Bu cümledeki haber, iki özellik olunca geçekleşir: 

Babaların iman etmesi. 

Allah Teala' nın nesillerini onlara tabi kılması. 

Bu, bütün müminlere kendi nesillerinin tabi olacağı anlamına gelmez. Eğer 
burada_ böyle bir anlam kastedilmiş olsaydı, şöyle buyrulurdu : � iri 0)J\J 
r+'_J; ( iman edenlere nesilleri tabi olur. ) .  Bu ayette çocukların babalara tabi 
olmasının vav harfi ile atfedilmesi haberin gerçekleşeceğini ama mübtedanın 
bütün fertleri hakkında gerçekleşmesinin söz konusu olmadığına delalet eder. 
İmam Müslim' in Hz. Aişe 'den rivayet ettiği şu hadis de bu kabildendir: "Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- cenaze namazını kılması için ensardan bi
rinin çocuğu getirildi. Ben 'Ey Allah' ın Elçisi! Bu çocuğa müjdeler olsun! Hiçbir 
kötülük işlemedi . Kötülük nedir bilmedi . '  dedim. Bunun üzerine Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Ey Aişe! Bundan başka sözün yok mu?! 
Allah Teala Cenneti yaratmış ve Cennet için sakinler var etmiştir. Cenneti daha 
onlar babalarının bellerinde iken yaratmıştı . Allah Teala Cehennemi yaratmış ve 
Cehennem için sakinler var etmiştir. Cehennemi daha onlar babalarının bellerin
de iken yaratmıştı . " 149 Bu hadis her ne kadar genel olarak müminlerin çocukla
rının Cennete gireceğine dair şahitlik yapılsa da müminlerin bütün çocuklarının 
Cennete gireceğine şahitlik edilemeyeceğine delalet etmektedir. Müslüman biri-

148 et-TCır 51/21 .  
149 Müslim, Kader, 3 1 ;  EbCı Davud, Sürme, 18; Nesfü, Cenfüz, 58. 
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ne ait belirli bir çocuğun Cennete gireceğine şahitlik edilemez. Bu durum şuna 
benzer: Müminler Cennete girecektir. Ancak herhangi bir müminin Cennetlik 
olduğu söylenemez. Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- o kimsenin 
Cennete gireceğini buyurmuşsa o zaman onun Cennetlik olduğu söylenir. Birçok 
kimseye problemli gelen ve Ahmed b. Hanbel' in "sahih değil" diyerek reddettiği 
hadisin açıklaması bu şekildedir. Müslümanların çocuklarının Cennete girmeye
ceğini söyleyenler çok uzak te'villere kapılmışlardır. 150 

Kays, Amr İbn Mürre, Said İbn Cübeyr ve İbn Abbas kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Allah 
Teala müminin zürriyetin i kendi derecesine yükseltir. Her ne kadar onlar, amel 
bakımından kendisinden daha alt seviyede olsa da, mutluluktan gözlerinin parla
ması için bunu gerçekleştirir. [Daha sonra Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şu 
ay�ti ok\lmuştur: � � �dl \.4j ��� � t:.Wi .;.>�� f-$�; f+!;.:,ıj ıfa\ .j.�lj 
�� � (inanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  da kata
rız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz) Sonra şöyle buyurmuştur: Ev
latlara verdiğimiz şeyler yüzünden babaların mükafatından bir şeyi eksiltmeyiz . 151 

İbn Merduveyh tefsirinde Şüreyk, Salim el-Eftas ve Said İbn Cübeyr kana
lıyla İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Bir kimse Cennete girdiği zaman, 
ana-babasını, eşini ve çocuklarını soracak. Ona, onların kendi derecesine veya 
ameline ulaşamadıkları söylenecek. Bunun üzerine o kimse şöyle nida edecektir: 
Ey Rabbim! Ben hem kendim hem de onlar için amel ettim. Bunun üzerine on-. � 
!ara ilhak edilmesi emredilir." Daha sonra lbn Abbas şu ayeti okumuştur: ".j:�lj 
�j1 � \j;jj ��� r-P�1 f+!;,�lj ıJ.;i ( İnanan, soyları da imanda kendilerine 
uyan kimselere soylarını da katarız. )  

Tefsir alimleri bu ayette geçen �j1 kelimesinin küçükler mi ,  büyükler mi, 
yoksa her iki tür anlamına mı geldiği -konusunda ihtilafa düşüp üç farklı görüş 
ileri sürmüşlerdir. Buradaki ihtilaf, hat olan 0\.4...L kelimesinin zü' l-hali konusun-. ... . . 
daki farklı görüşlerden kaynaklanır. Bu kelimenin tabi olan zürriyetten hal oldu-
ğu ileri sürüldüğü gibi kendilerine tabi olunan müminlerden de hal olduğu ileri 
sürülmüştür. 

a) �j; Kelimesi ile büyük insanlar (akıl-baliğ kimseler) kastedilir: Bir grup 
alim şöyl� demiştir: Ayetin anlamı şu şekildedir: İman edenler ve imanları konu
sunda zürriyetlerini de kendilerine tabi kıldığımız, onların da kendileri gibi amel 
ettiği kimseleri, babalarıyla aynı dereceye koyarız. 
-------- - ------
150 Tarlku' l-hicreteyn, s. 368-369. 
151  Bezzar, Müsned, I I I ,  70. Heysem! bu  rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin senedin

de Kays İbn Rabi' vardır. Şu'be ve Sevri onun sika olduğunu söylemiştir. Arıcak o, zayıf bir 
ravidir. bk. Heysem!, "Mecmau'z-zevfüd, VJI, 1 14. 
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��� 1;..t;•:� lj152 kıraati de ��� kelimesi ile akıl-baliğ kimselerin kastedildiği 
görüşünü desteklemektedir. Çünkü bu kıraate göre tabi olmak fiili zürriyete isnat 
edilmiştir. Nitekim şu ayet-i kerimelerde �� lafzı yetişkin insanları ifade etmek 
için kullanılmıştır. 

-

0-�:l "..j �jl� �) Zr,j ( . . .  onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı . . .  ) 153 

\�� ı-0 0l5 -�! r) f d..;- ;_; �� (Ey Nuh ile beraber gemiye bindirdik/e
rimizin soyundan ge'tenler! Hiç şüphesiz Nuh, şükür görevini yerine getiren bir 
kuldu. ) 154 

0J1�7dı j.;...; � �İ r"� � �� t.:SJ (Biz de onlardan sonra gelen bir nesil
dik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? dememeniz için { böyle 
yaptık} . ) 155 Bu söz, yaşça ileride olan ve akıl sahibi kimseler tarafından söylen
miştir. 

Ayrıca Said İbn Cübeyr' in İbn Abbas'tan merfCı' olarak naklettiği şu rivayet 
de bu görüşü desteklemektedir: "Allah Teala, müminin zürriyetini, her ne kadar 
kendisi gibi amel işlememiş olsalar da, mutluluktan gözlen ışıldasın diye onun 
derecesine yükseltir. "  Bu rivayet göstermektedir ki , müminin zürriyeti kendisine 
amelleri sayesinde ulaşmıştır. Ancak onların işlediği ameller, kendilerinin baba
larının derecesine ulaşmasına yetmemiştir. Bu yüzden Allah Teala onları, eksik 
amellerine rağmen babalarının derecesine yükseltmiştir. 

Ayrıca; iman, söz, amel ve niyetten ibarettir. Bunlar da ancak akıl-baliğ in
sanlarda gerçekleşir. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: "Allah Teala, mü
minin zürriyetini ,  kendisi gibi iman ettiği sürece onun derecesine çıkarır. " Tabi 
olmanın gerçek anlamı budur. Nitekim Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- eşlerinin de onunla aynı derecede olması tebaiyet yoluyladır. Yoksa onlar, 
amelleriyle onun derecesine ulaşamazlar. 

b) ��� kelimesi ile küçükler kastedilmiştir: Bir diğey grup alim ise şöyle de
miştir: Bu ayette bu lafız ile küçükler kast edilmiştir. Ayetin anlamı ise şu şe
kildedir: "İman edenler ve iman bakımından her ne kadar küçük yaşta olsalar 
da babalarının imanı konusunda zürriyetlerini onlara tabi kıldığımız . . .  " Küçük 
çocuklar, miras, diyet, cenaze namazı, Müslüman mezarlığına gömülme gibi ko
nularda yetişkinlerle aynı hükme sahiptir. Ancak yetişkinlere özgü bir takım hü
kümler konusunda onlarla akıl-baliğ kimseler arasında bazı farklar vardır. 

152 Ayetin bir diğer kıraati ise, ��ı> r-"l:...,;lJ şeklindedir. bk. el-Hemedani, el-Ferid, iV, 371 .  
[Mütercim] 

153 el-En'am 6/84. Bu ayette geçen ·ı.:•u:ı kelimesindeki zamirin mercii hakkında ihtilaf edilmiş
tir. Bir görüşe göre bu zamir, kendisine en yakın kelime olan c1''a döner. Diğer bir görüşe 
göre ise, kendisinden bahsedilen &IJ!l peygambere döner. bk. Semin Halebi, ed-Durru'l
masO.n, V, 27.  

154 el-İsra 1 7/3. 
155 el-A'raf 711 73.  
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Bu durumda �L>.:L lafzı, nasb makamındadır. Çünkü mef'ulün halidir. Bu 
durumda ayetin takdiri şu şekildedir: .L ':J ı .:.ıL.�!'-:-' �4.;� r�i1 (Zürriyetlerini 
babalarının imanı ile onlara tabi kıldık. ) 

Şu görüş bunun doğru olduğunu gösterir: Akıl-baliğ olanların, sevap ve 
ceza konusunda kendilerine ait hükümler vardır. Dünyalık işlere yönelik hü
kümlerde, sevap ve ceza gibi konularda babalarına tabi değillerdir. Aksine kendi 
başlarına bağımsız haldedirler. Eğer burada zürriyet ile akıl-baliğ kimseler kas
tedilmiş olsaydı, sahabenin buluğa eren çocukları onlarla aynı derecede olur
du. Tabiunun buluğa eren evlatları da babalarıyla ayın dereceye yükselirlerdi . 
Kıyamete kadar da böyle devam ederdi . Sonradan gelenler önceden gelenlerin 
derecesinde olurdu. 

Ayrıca ayette zürriyet, derece ve iman bakımından babalarına tabi kılınmış
tır. Eğer zürriyet lafzı ile akıl-baliğ kimseler kastedilmiş olsaydı iman bakımından 
tabi kılınmazdı .  Çünkü onların bağımsız imanları vardır. 

Allah Teala Cennetteki dereceleri, bağımsız imana sahip kimseler için amelle
rine göre ayarlamıştır. Onlara tabi olanları ise , daha önce belirtildiği gibi amelleri 
olmasa bile ailelerinin yanına yükseltmiştir. Aynı şekilde Cennetliklere hizmet eden 
huriler de efendileriyle aynı derecededirler. Halbuki onların hiç amelleri yoktur. 
Mükellefler ise böyle değildir. Onlar, amellerine göre derecelere yükseltilirler. 

c) �) kelimesi ile hem yetişkinler heın de küçükler kastedilir. Aralarında 
Vahidl'nin de bulunduğu bir grup alim, bu kelımenin hem küçükler hem de ye
tişkinler anlamına geldiğini söylemiştir. Çünkü büyük, kendi imanında babasına 
tabi olur. Küçük ise, babasının imanı ile yine babasına tabi olur. 

�j� kelimesi , hem tekil hem de çoğul, yetişkinler, küçükler, baba ve oğullar 
için ku

_
llan;l.ı.

r. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: .j ��� � Cı � �lj 
ı;,ı�ı ...:ü.JI (Onların zürriyetlerin i  dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için 
büyük bir ibrettir. )  156 Bu ayette �)� kelimesi atalar anlamına gelir. 

İman kelimesi ,  hem tebaiyet yoluyla hem de kesbi irade ile kazanılan inanca 
denir. Tebaiyet yoluyla sahip olunan inanca iman denmesinin örneği şu ayet-i 
kerlmedir: 157:\.:."�;. ;j) .r.� Bu ayete göre hata ile bir mümini öldüren kimse, 
çocuk yaşta bir köle azat etse, üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur. 

Ayrıca seleften nakledilen görüşler de bunu destekler. Mesela Said İbn 
Cübeyr' in İbn Abbas' tan naklettiği şu rivayette olduğu gibi :  "Allah Teala, mü
minin zürriyetini , her ne kadar onlar kendisi gibi amel etmese de, mutluluktan 
gözleri ışıldasın diye kendi derecesine çıkartır." İbn Abbas daha sonra bu ayeti 

156 Yasin 36/4 1 .  
1 5 7  en-Nisa 4/92. 



Sure :  52 • Tu r Su resi 

okumuştur. İbn Mes'Cıd ise bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Kişi önceden yaşar. 
Arkasından zürriyeti gelir. Sonra bu kişi Cennete girerse, zürriyeti de, her ne 
kadar o dereceyi hak edecek bir amel işlemeseler bile onun katına yükseltilir. 
Böylece mutluluktan gözlerinin ışıldaması sağlanır. " Ebu Miclez de şöyle demiş
tir: "Cennetteki kişi, dünyada iken nasıl ki evlatlarının başında toplanmasını isti
yorsa, ahirette de Allah Teala çocuklarını onun yanında bir araya getirir. " Şa'bi 
şöyle demiştir: "Allah Teala, babalarının ameli ile çocuklarını Cennete sokar. " 
Kelbi İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Eğer babaların derecesi daha 
yüksekse, Allah Teala oğulları babalarının derecesine yükseltir. Şayet oğulların 
derecesi daha yüksekse, babaları oğullarının derecesine yükseltir. " İbrahim de 
şöyle demiştir: "Oğullara, babalarına verilen mükafatın benzeri verilir. Ancak ba
baların mükafatından da hiçbir şey eksilmez . "  

Ayet hakkında varid olan şu iki kıraat bu görüşün doğru olduğunu gösterir : 

1) �j� f-+' ·:;ı.) kıraatı . Bu kıraat, bu ayetin tabi olmak fiilinin kendileri
ne nispet edilmesinin mümkün olduğu akıl-baliğ kimseler hakkında olduğunu 
gösterir. Nitekim şu ayette de buna benzer b ir durum vardır: Zr .:.ı)j\İ ı u�L:.llJ 
& I� JJ r+:c. .fuı ;r' j .'.>\...:.>.� � y..?ı v:�I.: Jw,_;\İ lj �.T:�I (Muhacir ve Ensar' dan 
Islô.m 'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca giden
ler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah 'tan razı oldular)158 

2) ��J� r-"'t:....;;İJ Bu ifade, Allah Tea!a' nın iman konusunda hüküm bakı
mından babalarına tabi kıldığı küçükler hakkındadır. 

Özetleyecek olursak, her iki kıraat de, bu lafızla hem babaların hem de on
ların zürriyetlerinin kastedildiğini gösterir. 

Kanaatime göre. bu ayette küçüklerin kastedilmiş olması daha güçlüdür. 
Çünkü dereceler konusunda sonradan gelenlerin önce gelenlerle eşit olmaması 
gerekir. Söz konusu eşitlik çocuklar hakkında söz konusu olmaz. Çünkü herkesin 
çocuğu ve zürriyeti kendi derecesinde onunla birliktedir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. ıs9 

İnanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soyların ı  da kata
rız. Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandıkları
na karşı bir rehindir. 

Bu ayeti kerimede muhatabın aklına gelebilecek bir çok yanlış düşünce bir
kaç açıdan bertaraf edilmiştir: 

--- - ---
158 et-Tevbe 9/100. 
159 Hadi'l-ervah, s. 316-3 18. 



a) Ayette "soyları da imanda kendilerine uyan" ifadesi bulunmaktadır. Böy
lece onlara uymanın, nesep bağı, yetiştirme, hür veya köle olmak gibi bir nedene 
bağlanmasının önüne set çekilmiştir. 

b) "Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. " Bu ifade ile, ilhak ve 
tebaiyetin gerçekleşmesi için babaların oğulların derecesine indirileceği şeklinde 
bir yanlış düşüncenin oluşmasına engel olunmuştur. Bu şekilde oluşabilecek bir 
yanlış anlayış "Onların işlediklerinden h içbir şeyi eksiltmeyiz. " ifadesiyle bertaraf 
edilmiştir. Bununla kendilerine uyulan babaların mükafatlarından hiçbir şeyin 
eksiltilmeyeceği haber verilmiştir. Daha net ifade edecek olursak, Allah Teala 
müminlerin mutluluktan gözlerinin ışıldaması için , amelleriyle kendi bulunduk
ları dereceleri hak etmeseler bile , oğullarını onların derecelerine yükselteceğini 
belirtmiştir. 

c) "Herkes kazandıklarına karşı bir reh indir. " Ayetin bu kısmı babalara 
tabi olmanın hem Cennetlikler hem de Cehennemlikler hakkında olduğu şek
linde bir yanlış anlamanın önüne geçmektedir. Çünkü bu durum, kafirler hak
kında değil sadece müminler hakkında geçerlidir. Allah Teala hiç kimseye yap
tıklarının karşılığı dışında ceza vermez. Ama insanlar amel işlemese bile onları 
mükafatlandırabilir. 160 

Dünyada iken dini bakımdan sorumlu hale gelmeden vefat eden çocuklar, 
ahirette mümin ebeveynine tabi olurlar. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

inanan, soyları da imanda kendilerine uyan kimselere soylarını  da kata-
rız. Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandıkları-
na karşı bir rehindir. 

Allah Teala bu ayette, zürriyetleri Cennet'te babalarının yanına koyduğunu 
belirtti. Çünkü o çocuklar, iman konusunda babalarına tabi olmuşlardı . Çocukla
rın bu dereceleri hak edecek amelleri olmadığı için Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Onların işlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. " Ayetin bu kısmında geçen 

H14_., ifadesindeki zamir, iman edenleri gösterir. Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Biz, iman edenlerin amelinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Aksine zürriyetlerini 
kendi derecelerine yükselttik. Bununla birlikte onların mükafatlarını da tam ola
rak verdik. Zürriyetlerini ise, amelleri sayesinde hak ettiklerinden daha fazlasını 
vermek suretiyle onların yanına getirdik. 

Allah' ın bu şekilde iman edenlere kendilerine tabi olan zürriyetlerini katması 
onun bir lütfudur. Buradan hareketle ceza konusunda da Allah' ın zürriyetleri 
babalarının konumuna düşüreceği şeklinde bir yanlış anlayış ortaya çıkabilir. Ce
zayı gerektiren kötü amel işleyenlerin her biri yaptığı amel karşılığında rehindir. 
Onun amelinin sorumluluğunu başka biri taşımaz. 

160 es-Savfüku'l-mürsele, 1, 391-393; İ'lamu'l-muvakkıin, IV, 204. 
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Ayette bahsi geçen ilhak, Allah' ın lütuf ihsan edip sevap vermesi durumun
da geçerlidir. Ceza ve azab vermesi durumunda ise geçerli değildir. Bu bilgi, 
Kur'an' ın bir sırrıdır. Onun hazinelerinden ortaya çıkan bir mücevherdir. Bu tür 
bilgileri Allah Teala dilediğine verir. 

Bu ayet bütün insanları kapsamaktadır: a) Bedbahtlar, b )  Mutlu kimseler, c) 
Mutlu kimseler ve onlara tabi olanlar, d) Bedbaht kimseler ve onlara tabi olanlar. 

Gerçek anlamda nefsinin iyiliğini düşünen ve akıl sahibi olan kimse, bu 
kısımlardan hangisine girdiğine bakmalıdır. Adetlere bakıp aldanmamalıdır. 
Kahramanlığa kapılıp yanılmamalıdır. Eğer mutlu insanlar arasında yer alıyor
sa, daha ilerisine geçmek için çalışıp gayret göstermelidir. Başarılı ve muvaffak 
kılmak Allah ' ın elindedir. Eğer bedbaht insanlar arasında yer alıyorsa, "Keşke 
peygamberle birlikte bir yol edinseydim. " 161 demeden önce imkan varken mutlu 
insanların tarafına geçmelidir. 162 

Allah Teala, müminlere dünyadaki çocuklarını onlara vermek suretiyle ik
ramda bulunacağını haber verdi .  Eğer Allah Teala müminler için Cennet' te ye
niden çocuklar var edecek olsaydı , onların dünyadaki çocuklarından söz ettiği 
gibi bunlardan da söz ederdi . Çünkü mutluluk dünyadaki çocuklarla olduğu gibi 
oradaki çocuklarla gerçekleşirdi .  163 

k)l j�lı j.Pı :.31 �_;1 j.;i � lS Gl Bu ayette geçen �_;ı; ifadesi, korku ve ümit 
içinde yalvarmayı da içeren ibadet etmek anlamına gelir. Bu durumda ayetin 
anlamı, "Biz bundan önce sadece Al/ah 'a ibadet ederdik." şeklinde olur. 

Bu şekildeki ibadet ve yakarmaları sayesinde Allah' ın kendilerini vücudun 
içine işleyen azabdan korumasına layık olmuşlardı .  Yoksa, kurtuluşa erenlerle 
öbür insanların birlikte yaptıkları sırf yalvarma ile buna layık olmamışlardır. Gök
lerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan ister. Kurtuluş ve başarı , istemek ve yal
varmakla değil, ancak ihlaslı şekilde ibadet etmekle elde edilir. 164 

Allah Teala mümin kullarının ahirette şöyle diyeceğini haber vermiştir: l:5 �ı 
�).ll 5)1 _; :.31 �)-1 � � (Biz bundan önce yalnız O'na yalvarırdık. Çünkü iyilik 

eden de, esirgeyen de O'dur. ) Bu ayette geçen �I ifadesi hem hemzenin fethası 
hem de kesrası ile okunmuştur. Fetha ile okunduğu zaman mana şu şekilde olur: 
"Biz ona yakarıyorduk. Çünkü, O hem iyilik eden hem de esirgeyendi. Kesra ile 
okunduğu zaman ise , ortaya iki ayrı cümle çıkar. Birincisi � )-1 cümlesi; ikincisi 
ise , başlangıç cümlesi olan �jll �ı _;;. �l ifadesidir. Ebu Ubeyde kesralı kıraatin 
güzel olduğunu belirtip bunu tercih etmiştir. 

--- --�-- �--�------
161 el-Furkan 25/27. 
162 er-Risaletu't-tebCıkiyye, s .  67-68. 
163 Hadi' l-ervah, s .  202 . 
164 Bedi'ıiu'l-fevfüd, Ill , 5-6. 
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29. Sen; öğüt uer. Rabbının nimeti sayesinde sen; ne bir kahinsin, ne 
de bir mecn un. 

30. Yoksa onlar: "Muhammed bir şairdir, zamanın onun aleyhine 
dönmesini gözlüyoruz" mu diyorlar? 

31 . De ki: "Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözlemekte
yim ". 

32. Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk 
mudur? 

33. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. 

34. İddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. 

35. Yoksa kendileri, h içbir şey olmadan mı  yaratıldılar. Yoksa yara
tanlar kendileri midir? 

36. Yoksa gökleri ue yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp de inan
maz/ar. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerdeki en kısa yoldan ve en fasih ibareden oluşan hasr ve terdid 
iyice düşünülmelidir. Allah Teala burada şöyle buyurmuştur: Şu müşrikler, yok 
iken yaratılmışlardır. Kendilerini var eden bir yaratıcı olmadan mı meydana gel
mişlerdir! Kuşkusuz bu, akıl ve anlayış sahibi herkesçe imkansızdır. Bir ustası 
olmadan bir şeyin yapılmış olması, bir yaratıcısı olmadan bir şeyin yaratılmış 
olması olanaksızdır. Mesela bir adam, üzerinde bina olmayan ıssız bir yere gitse, 
sonra tekrar oraya uğrasa, bu defa orada evler, saraylar ve sapasağlam yapılmış 
binalar görse en ufak bir şüpheye kapılmadan bunları bir yapı ustasının yaptığını 
düşünür. 

Yoksa yaratanlar kendileri midir? Bu da imkansızdır. Kulun, kendi kendini 
var eden bir yaratıcı olması mümkün değildir. Var olduktan ve yaşamaya baş
ladıktan sonra ömrünü bir an, hatta bir parmak, bir tırnak, hatta hatta bir arpa 
boyu uzatmaya gücü yetmeyen kimse, yok iken kendisini var eden yaratıcı ola
bilir mi?! 
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Hiçbir §ey olmadan yaratılma ve kendi kendinin yaratıcısı olma dü§ünceleri 
çürütülünce geriye bir tek husus kaldı. O da, insanların, kendilerini yaratan bir 
yaratıcısının olduğudur. İ§te bu yaratıcı, onların ibadet edip §Ükretmesi gereken 
gerçek İlah'tır. O halde, onların yegane yaratıcısı olmasına rağmen, bir takım 
ilahları nasıl olur da o gerçek İlah'a ortak ko§arlar? ! 

Bu iki dü§ünce çürütülüp Allah ' ın yegane yaratıcı olduğunun delili ifade 
edilirken "Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar?" ayetinin buradaki yeri sorulabilir. 
Cevap olarak bu ifadenin tam yerinde kullanıldığı söylenir. Çünkü Allah Teala 
önceki iki yemin ile onların bir yaratıcısının olduğunu ve kendilerinin yaratıcı 
olmadıklarını açıkladı .  Üçüncü yemin ile de onların yaratılıp var edildikten sonra 
yaratamayan aciz varlıklar oldukları ifade edildi. Gerçekten de onlar ne kendi
lerini, ne gökleri ne de yeryüzünü yaratmı§lardır. Kendisinden ba§ka ilah olma
yan Vahid ve Kahhar olan Allah Teala onları, gökleri ve yeryüzünü yaratmı§tır. 
Oturulan yeri de oturanı da sadece O yaratır. Ulvi alemi de sufli alemi de O var 
etmi§tir. Bunların içinde ne varsa hepsini O yaratmı§tır. 165 

37. Yahut Rabbin in hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye 
hakim olan kendileri midir? 

38. Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdiven
leri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler. 

39. Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi?  

165 es-Savaiku' l -mürsele, il, 493-494. 
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40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar 
ağır b ir borç altında eziliyorlar mı? 

41 . Yoksa gayba ait  bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar? 

42. Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, 
inkar edenlerdir. 

43. Veya onların Allah 'tan başka bir ilahı mı  var? Allah, onların ortak 
koştukları şeylerden uzaktır. 

44. Gökten düşen bir kütle görseler "Üst üste yığılmış bulutlardır" 
derler. 

45. Artık çarpılacak/arı günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi 
hallerine bırak. 

46. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da 
görmezler. 

47. Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çok
ları bilmezler. 

48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, 
kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. 

49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et. 

Tefsiri : 

Burada onların, dünyada öldürülme ve daha başka cezalarla cezalandırı
lacakları kastedilmiş olacağı gibi, berzah aleminde azab görecekleri de kastedil
miş olabilir. Bu ikinci ihtimalin doğru olması daha güçlüdür. Çünkü bu hitabın 
muhatabı olan müşriklerin çoğu dünyada bir cezaya çarptırılmadan ölmüştü. 
Burada berzah alemindeki azabın kastedilmiş olması daha güçlüdür. Müşrikler
den ölen kimseler, berzah aleminde cezalandırılacaklardır. Onlardan dünyada 
kalanlar ise , öldürme ve benzeri musibetlere maruz kalacaklardır. Özetle ifade 
edecek olursak bu ayet, müşriklerin hem dünya da, hem de berzah aieminde 
cezalandırılacakları anlamını ifade eder. 1 66 

--- --- ------
166 er-RCıh, s_ 75. 
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·',�l\'f'.;lr.;i\ı �· ��� 
NECM SÜRESİ 

[62 AyetJ 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Battığı zaman yıldıza anda/sun ki, 

2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azıtmadı; 

Tefsiri : 

Allah Teala bu surenin başında, düşmanlarının nispet ettiği sapıklık ve azgın
lıktan peygamberini tenzih etmek için batışı esnasındaki yıldıza yemin etti. 

Birinci ayette geçen �I kelimesinin hangi anlama geldi.ği konusunda tefsir 
alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kelbl bu konuda lbn Abbas'ın şöyle 
söylediğini nakletmiştir: "Allah Teala burada Kur'an ile yemin etmiştir. Çünkü 
peygamberine dörder ayet, üçer ayet, sure sure gibi peyderpey vahiy indirmiştir. 
İlk gelen Kur'an ayetleri ile son gelen Kur'an ayetleri arasında yirmi yıllık bir za
man dilimi vardır. " Ata da buna benzer bir rivayeti ondan nakletmiştir. Bu aynı 
zamanda, Mukatil, Dahhak ve Mücahid' in de görüşüdür. Ferra da bunu tercih 
etmiştir. Buna göre Kur'an , farklı zamanlarda indiği için �I olarak isimlendi
rilmiştir. Araplar ayrı ayrı olmayı ,�I ayrılmış vaziyette olanı da � ı derlerdi .  '7'1.::.sJı i � tabiri ise kitapların bölümleri anlamına gelir. Arapçada ı_}>- JL. � 
l..i5 l..i5 � J5 � L. � Lı'>L' dendiği vakit, şu anlam kastedil ir: "Malımı falanca
ya pay pay taksim ettim . Her bir pay, şu kadardır. " 

Bunun temeli şuna dayanır: Araplar ayın yörüngesinde göründüğü ve battı
ğı zamanları borçlarının ödeme zamanı olarak tayin ederlerdi .  Bu yüzden Ülker 
yıldızını kasted�rek şöyle derlerdi : "Yıldız (�I) doğduğu vakit, borcunu öde
men gerekir." Akıle taksit yapılan diyet için Züheyr' in söylediği şu beyitte bu 
kabildendir: 



Beda i 'ut-tefslr 

�I _ç. : ı - ı .  - . 
J __,.,.., y �  

Bir grup başka bir grup için develeri takside bağlar 
Bu taksim edenler, mihcemi167 dolduracak kadar bile kan akıtmamışlardır. 

Daha sonraları ise herhangi bir yıldızın doğmasına bağlı olmasa da her türlü 
ayırma ve taksim işlemine tencim denmiştir. 

ı.5.Y" fiili , yüksekten aşağı inmek anlamına gelir. Ebu Zeyd şöyle demiştir: 
"Arapça'da ,�L;;_..J ı  ı.Sr dendiği zaman kartalın av veya başka bir sebepten do
layı aşağı doğru süzülmesi kastedilir. "  İbnu' l-A'rabl de bunu benzer bir şey söy
lemiştir. 

Leys şöyle demiştir: "Çoğunluk <.Şft!.-ı.SY' ' nin masdarını <.Ş_,..6.ll şeklinde ha 
harfinin dammesiyle telaffuz eder. " 

Esma! de şöyle demiştir: l?*- - ı.5.Y"" ' nin masdarı, ha harfinin fethası ile 
gelirse, aşağı doğru düşmeyi ifade eder. Aynı zamanda yürüyüş hakkında kulla
nıldığı vakit, yürüyüşün bittiğini ifade eder. " 

Burada mutlaka Ebu Muhammed İbn Hazm' ın çok büyük bir hatasına dikkat 
çekmemiz gerekir. Çünkü o, Allah'ın isimleri arasında Cs.tfJI lafzını da saymıştır. 
Bu görüşüne Buharl'nin168 Hz. Aişe'den naklettiği hadis( delil olarak getirmiştir. 
Söz konusu hadise göre Allah Resulü secdede iken şöyle dua ederdi:-.s:.J .J� 
ı.S__ı+ll j;; \ı 1 İbn Hazm, ı.S__ı+ll kelimesini ı..s!.J kelimesinin sıfatı zannetmiştir. Ancak 
bu zannında yanılmıştır.

-
Çünkü LŞ__ı+ll keİimesi fail vezninde olup gecenin bir bö

lümünün adıdır. Mesela Araplar, J:.UI ,y (?..ı-"' � dedikleri zaman gecenin bir 
bölümünün geçtiğini ifade ederler. ü <:::f' � cümlesi de aynı anlamı yansıtır. 
Bu durumda hadisin manası şu şekilde olur: Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- gecenin bir vaktinde secde ederken Jy \ıı -.S:J L.ı� ( Yüce Rabbi mi noksan 
sıfatlardan tamamen tenzih ederim. ) diyerek dua ederdi .  

Nitekim bu hadisin bir başka rivayetinde söz konusu durum, "Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi ve  sellem- gecenin bir bölümünde/ Jy \ı�j�' J:iı�fik der-
di" şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

-

Bunu belirttikten sonra e�as konumuz olan ı.S.,;. ı� ı �lj ayetin tefsirine dö
nelim . Bu ayet hakkında Ali Ibn Ebl Talha ve Atıyye'nin kendisinden naklettiği 
rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ifade, Ülker yıldızı battığı zaman, 
anlamına gelir. " Mücahid' den yapılan bir başka rivayet de bu şekildedir. Araplar 

167 Hacamatta kullanılan bir tür alet. bk. Zevzeni, Şerhu' l-Muallakati' l-aşr, s. 142. [Mütercim] 
168 Rivayet Buhari'de yer almamaktadır. Benzer rivayetler için bkz: Müslim, Salatu'l-müsafirin, 203; 

Ebu DavCıd, Salat, 153; Tirmizi, Salat, 82; Nesfü, İftitah, 77; İbn Mace, İkametu's-salat, 20. 
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� \kelimesini mutlak olarak kullandıkları vakit, Ülker yıldızını kastederler. Bu 
yıldız, �ı olarak kabul edilmiştir. 

Ebu Hamza el-Yemani ise şöyle demiştir: "�I ile, kıyamet günü etrafa sa
çılacak yıldızlar kast edilmiştir. " 

İbn Abbas da İkrime'nin kendisinden naklettiğine göre şöyle demiştir: "�lj 
ı.Syı. blile, şeytanların taşlandığı yıldızlar kast edilmiştir. Bu yıldızlar kulak hırsızlığı 
yapmak isteyen şeytanların peşi sıra kayar." Hasan-ı Basri de bu görüştedir. Bu, 
en güçlü görüştür. Allah Teala, şeytanların hırsızlığından vahyi korumak için ve 
bir nişan olarak diktiği bu görünen ayete yemin ederek, peygamberinin hak ve 
doğru olduğunu, şeytanların ona ulaşacak bir yolunun veya imkanının bulun
madığını ifade etti. Çünkü o, vahyin önünde kayan ve onu koruyan yıldızlarla 
iyi muhafaza edilmiştir. Buna göre kendisiyle yemin edilen ile , kendisine yemin 
edilen arasındaki ilişki son derece açıktır. Kendisiyle yemin edilende, ne üzerine 
yemin edildiğine dair bir delil vardır. 

İnmeye başladığı dönemde Kur'an'a �I dendiği bilinmiyordu. Aynı şekilde 
onun inişi de r.ŞY. olarak isimlendirilmiyordu. Kur'an hakkında bu kullanımlar 
bilinmiyordu. Bu yüzden bu lafızların bu şekilde izah edilmesi doğru değildir. 
Ayrıca birinci ayetteki yeminin battığı zamanki Ülker yıldızı ile tahsis edilmesi de 
belli değildir. Tıpkı bu yeminin kıyamet günü saçılacak yıldızlar ile sınırlandırıl
masının belli olmadığı gibi. Çünkü Allah kıyamet günü, Allah ' ın gerçekleşeceğine 
dair yemin ettiği, deliller getirdiği bir hakikattir. Bu yüzden onu, delil olarak ileri 
sürmemiştir. Çünkü ahiret hayatı, muhataplar, özellikle de yeniden dirilişi inkar 
edenler açısından gerçekleşeceği belli bir olgu değildi. Şurası iyi bilinmelidir ki; 
Allah Teala inkarı mümkün olmayan, hakkında tartışmanın imkansız olduğu me
seleleri delil olarak ileri sürer. Dolayısıyla bu konuda en güçlü görüş , Hasan-ı 
Basri'nin ileri sürdüğü görüştür. 

Her şeyin en iyi Allah bilir. 

Kendisiyle yemin edilen ile, kendisine yemin edilen konu arasında gözler
den kaçmayacak derecede bir uyum vardır. Şöyle ki; şeytanların taşlandığı yıl
dızlar, Allah'ın ayetlerindendir. Allah Teala bunlar vasıtasıyla dinini, vahyini ve 
peygamberine indirdiği ayetlerini korur. Bunların vasıtasıyla dini, şeriatı, isimleri 
ve sıfatları belli olur. Bu görünen yıldızlar, inen ayetlerin bekçisi ve hizmetçisi 
kılınmıştır. 

Allah Teala hidayetle bir arada bulunması mümkün olmayan sapıklığın ve 
doğrulukla yan yana gelmesi imkansız olan azgınlığın peygamberinde bulunma
dığını ifade etti. Bu ifadenin zımnında, Allah Tea!a'nın onun hidayette ve doğru 
yolda olduğuna dair şehadeti söz konusudur. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve-
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sellem- ilim bakımından h idayete sahip olmuş, amel bakımından da doğru yolu 
tutmuştur. Bu iki esas, kulun ulaşabileceği en yüksek kemal derecesidir. Ancak 
bu ikisi sayesinde mutluluk ve huzur elde edilir. Hz. Peygamber -sallallf:ıhu aleyhi ve
sellem- de, halifelerini bu iki vasıfla nitelendirmiştir: ��I �LiliJı ;_;. j .. ./ '� � 
ı.5� ,y ��l_J.ll (Benden sonra sünnetime ve hidayete ermiş raşid halife/erimin 
s
-
ünnetine sarılın!) 

-ı....� 1)1 azgının zıddıdır. ı.S-4-...JI ise sapkının zıddıdır. Buna göre bu iki vasıfla 
nitelenen kimse, nefsini faydalı ilim ve ameli salih ile arındıran kimsedir. Böyle 
biri , hidayete ermiş hak dini bulmuş demektir. Raşid ve hidayete eren kimse, 
sapkın ve azgınlarla ancak insanların en cahili tarafından karıştırılabilir. İnsanlık
tan nasibini almamış kimseler ancak bunu yapabilir. İyi ile kötüyü karıştıranlar 
hakkında şfür ne güzel de söylemiş: 

Kardeşim , benzeri gibi yararlanamaz bu dünyadan 
Nurlarla karanlığı b ir görüp durduktan sonra 
İnsanlar dört kısma ayrılır: 

a) Bilgi bakımından sapkın, yöneliş ve amel bakımından azgın . Bu kimse
ler, insanların en kötüsüdür. Peygamberlerin amansız muhalifidirler. 

b) İlim bakımından hidayete ermiş, yöneliş ve amel bakımından azgın . Bu 
tür kimseler, Allah'ın gazabına uğrayan ümmet ile onlara benzeyen insanlardan 
oluşur. Hakkı bilip onunla amel etmeyenler bu gruba girer. 

c) İlim bakımında dalalette fakat, yönelişi düzgün olan . Böyleleri bilinçten 
yoksundur. 

d) Bilgi bakımından hidayete ermiş, yöneliş bakımından ise doğru yolda 
olan . Bu gruba giren insanlar, peygamberlerin varisleridir. Her ne kadar sayı 
bakımından az olsalar da, değer bakımında Allah katında üstündürler. Kullar 
arasında Allah' ın seçkin zümresi ve insanlar arasında O'nun taraftarıdırlar. 

Allah Teala � � L4 (Muhammed sapıtmadı) yerine �ı...;, j..b L4 (Ar
kadaşınız sapıtmadı) buyurdu. Bu durum iyice düşünülmelidir. Allah Teala'nın 
bu şekilde buyurması, Mekke müşriklerine getirilen delilin tekit edilmesinden 
ibarettir. Çünkü Hz. Muhammed onların arasında yaşıyordu. Onu, durumunu, 
sözlerini, yaptıklarını en iyi bilen onlardı. Hz. Muhammed' in ne bir azgınlığına 
ne de bir yalanına tanık olmuşlardı .  Ne onun sapıklığını görmüşler ne de ona 
karşı intikam alacakları bir hususa şahit olmuşlardı .  Şu ayetlerde de bu inceliğe 
dikkat çekilmiştir: 
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"Yoksa Peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar 
ediyorlar?" 169 

"Arkadaşınız (Muhammed) mecnun değildir. " 170 

, , 
2.  ayette geçen J..b l.G (sapmadı ) ifadesi, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 

vesellem- ilminin ve bilgisinin kemali ile onun apaçık hak üzere olduğunu gösterir. 
ı..s>1 LlJ (azıtmadı) ifadesi ise , onun rüşdünün kemaline ve alemlerdeki en iyi in
san olduğuna delalet eder. Hasılı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ilim ve 
amel bakımından kemal sahibi idi . Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- ise ken
disinden sonra gelecek olan ve onlara uyulmasını emrettiği halifelerini bu şekilde 
tavsif etmiştir: "Benim sünnetime ve benden sonra gelecek h idayete ermiş raşid 
halifelerin sünnetine sarılın ! "  Bu hadisi Tirmizl ve daha başka hadis imamları 
tahrlc etmiştir. Raşid, azıtanın; h idayete ermiş de sapıtanın zıddıdır. 171 

3. O kendi heva ve hevesinden konuşmuyor. 

4. O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. 

Tefsiri : 

Allah Teala peygamberinin konuşmalarının heva ve hevesten kaynaklan
madığını ifade etti. Bu üstün vasfı vesilesiyle onu, hidayete erdirip doğru yola 
iletmiştir. 

Allah Teala ,  ı..sWI ,Y. � l.G j (Heva ve hevesinden konuşmuyor. ) buyurmuş
tur. ı.S�� � Llj (Heva ve hevası ile konuşmuyor. ) buyurmamıştır. Çünkül.Gj 
ı..s�I J � ifadesi daha beliğdir. Bu cümle , Hz. Peygamber' in konuşmasının, 
heva ve hevesinden sadır olmadığını ifade eder. Konuşması heva ve hevesinden 
kaynaklanmayan kimsenin de heva ve hevesi ile konuşması imkansızdır. Böyle
ce şu iki husus Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nefyedilmiştir: 

a- Heva ve hevesinin konuşmasına kaynaklık etmesi. 
b- Heva ve hevesi ile konuşması . 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hak ile konuşur. Konuşması ise sapık

lık ve azgınlığa değil, hidayet ve doğruluğa dayanır. 

169 el-Mümin(ın 23/69. 
1 70 et-Tekvir 81/22 . 
1 7 1  Miftahu dari's-saade, s .  43-44. 
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._?}. .:j--j '11 _,;. 0\ (0, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değil
dir. ) Bu cümlede bulunan zamir, bir önceki ayette geçen fiilden anlaşılan masdarı 
gösterir. Şöyle ki; ı.? y_ ı.? J �l <1.A.b.; L. (Onun konuşması, vahyedilen bir vahiyden 
başka bir şey değildir. ) "Bu yorum, buradaki zamirin Kur'an'ı gösterdiğini söy
leyenlerin görüşünden daha güzeldir. Çünkü, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- hem Kur'an ile hem de hadis ile konuşmasını kapsamaktadır. Zira her 
ikisi de ona vahyedilen vahiyden ibarettir. Bundan · dolayı İmam Şafü şu şekil
de sünnetin vahiy olduğuna dair delil getirmiştir: "Sünnetin vahye dayandığını 
söyleyenlerin delillerinden biri de şu ayet olabilir: �IJ , .. /ı.:şJı � ful J)ıj 
(Allah Teala sana, kitap ve sünneti indirmiştir. ) 1 72 Şu hadis de bu görüşte olanlar 
için delil olabilir: Rivayete göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- , oğlunun 
karısıyla zina yaptığı adamla bir sürü koyun ve bir hizmetçi vermek suretiyle 
sulh yapan adama şöyle demiştir: "Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim 
ki, sizin aranızda Allah' ın kitabı ile hükmedeceğim: Sürü ve hizmetçi sana iade 
edilecek." 1 73 

Sahihan'da bulunan bir rivayete göre Ya' la İbn Ümeyye Hz. Ömer'e 'Keşke 
Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy geldiği zaman onu görseydim. '  
deyip dururdu. Bir  defasında Ci'rane'de idik, bu esnada adamın biri gelip Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- şu soruyu sordu: Güzel koku süründükten 
sonra bir elbise içinde umre için ihrama giren kimse hakkında ne dersin? Bu 
soru üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bir müddet ona baktı ve sustu. 
Sonra vahiy geldi . Bu sırada Hz. Ömer, eliyle Ya' la'ya gelmesini işaret etti. O da 
geldi . Sonra Hz. Ömer onun başını Resulullah ' ın -sallallahu aleyhi vesellem- çadırına 
soktu. O esnada Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- rengi kızarmıştı . Ken
disi de horlamaya benzer bir ses çıkartıyordu. Vahiy tamamlanınca Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Soru soran nerde?" buyurdu. Bunun üzerine soru soran 

1 72 en-Nisa 4/1 13 .  İmam Şafü bu ayette geçen t...lı.11 kelimesini, sünnet olarak tefsir etmiştir. 
1 73 Buhar!, Sulh ,  5; Şurut, 9; Eyman ve'n-nüzur, 3; Hudud, 30, 34; Vekalet, 13;  Müslim, 

Hudud, 25; Ebu Davud, Hudud, 25; Tirmizi, Hudud, 8; Nesfü, Adabu'l-kudat, 22. 
Rivayetin aslı şu şekildedir: Ebu Hureyre ve Zeyd İbn Halid'den şöyle nakledilmiştir: "Biz 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanında idik. Derken adamın biri kalktı ve 
'Allah haksı için, aramızda sadece Allah'ın kitabı ile hükmet!' dedi . Peşi sıra kendisinden 
daha anlayışlı olan hasmı ayağa kalktı ve 'Aramızda Allah' ın kitabı ile hükmet ve beni dinle' 
dedi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- 'Anlat bakalım' dedi. Adam da şunları anlat
tı: Oğlum bu adamın yanında işçi idi. Bu sırada hanımıyla zina etmiş. Buna karşılık yüz ko
yun ve bir hizmetçi verdim. Sonra llim ehli bazı insanlara bu konuyu sordum. Bana, oğluma 
yüz celde vurulması, bir yılda onun sürgün edilmesi; adamın hanımının ise, recmedilmesi 
gerektiğini söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: Canım elinde bulunan 
Allah'a yemin olsun ki, aranızda şanı yüce Allah'ın kitabı ile hükmedeceğiz: Yüz koyun ve 
hizmetçi sana geri iade edilecek. Oğluna yüz celde vurulacak ve o, bir yıl sürgün edilecek. 
Ey Enescik1 Sabah bu adamın hanımına var! Eğer suçunu itiraf ederse onu recmet! 
Enes sabahleyin kadının yanına gitti. Kadın, suçunu itiraf etti. Enes de onu recmetti . "  [Mü
tercim] 
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adam getirildi ve Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 'Üzerindeki elbiseyi 
çıkart, kokunun etkisini gider ve hacda ne yapıyorsan umrede de aynısını yap ! '  
buyurdu. 

İmam Şafü şöyle demiştir: "Müslim, İbn Cüreyc ve İbn Tavus kanalıyla 
Tavıls'un babasının yanında vahyin yazılı olduğu ve Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- farz kıldığı zekat ve diyetlerin bulunduğu bir kitabın olduğunu bize 
haber verdi . Hiç şüphesiz bu kitaptakiler vahye dayanmaktadır." 

Evzfü Hasan İbn Atıyye'n in şöyle dediğini nakletmiştir: "Cebrail (a.s . )  Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- Kur'an' ı indirip öğrettiği gibi sünneti de in
diriyordu ."  

Yine Evzfü, Süleyman' ın arkadaşı Ebu Ubeyd' in şöyle dediğini nakletmiş
tir: Bana Kasım İbn Muhaymere İbn Fudayle kanalıyla şunu rivayet etti : Allah 
Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- biri gelip "Bizim için fiyatları belirle . "  dedi . 
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Benden 
sizin içinizde yeni bir sünnet başlatmamı istemeyin. Çünkü Allah Teala bana 
böyle bir şey emretmedi. Ancak Allah' ın lütfunu isteyiniz ! "  İbn Fudayle'nin adı 
Talha'dır. Ondan sahih olarak nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aley
hi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin '  Bana Kur'an ve onun bir benzeri 
veri/di. " 1 74 Kur' an' ın benzeri ise hiç kuşkusuz sünnettir. Nitekim Kur'an'da şöyle 
buyrulmuştur: "Allah TeCı/Cı sana KitCıb 'ı ve hikmeti indirdi. " 1 75 Bu ayette geçen 
Kitab, Kur'an; hikmet ise , sünnet anlamına gelir. 

Başarı Allah'tandır. 

5. Ona çok güçlü biri öğretti. 

6. O, güzellik sahibidir. Hemen doğruldu. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy ve 
Kur'an öğretenin vasıflarını saydı. Bu vasıfların, insanlara sapıklık ve azgınlık 
öğreten şeytanların özelliklerinden farklı olduğu bilinir. 

"Ona çok güçlü biri öğretti . "  a�,ıeti "Kuvvet sahibidir. Arşın sahibi Allah ka
tında değerlidir. " 176 ayetine benzer. Meleğin güçlü sıfatı ile nitelendirilmesindeki 
inceliği, o ayetin tefsirini yaparken izah ettik. 

1 74 Ebu Davud, Sünne, 6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 130. 
1 75 en-Nisa 4/1 13 .  
1 76 et-Tekvir 81/20. 
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"O, güzellik sahibidir. " Vahyi, Allah'ın suret bakımından yarattıklarının en 
çirkini ve en kötüsü olan bir şeytan değil, görünüşü güzel sureti düzgün ve aza
met sahibi bir melek getirmiştir. Hatta bu melek, yaratılmışların en güzeli , ema
nete en fazla riayet eden ve Allah katında pek değerli bir varlıktır. 

Bu ifade, vahyin, peygamberliğin senedini düzenlemekte ve bu senedin sağ
lam olduğunu ifade etmektedir. Nitekim bu konu Tekvir suresinde daha geniş 
alınacaktır. 

Allah Tea.Ia vahiy meleğini, bilgi, güç, güzel görünüm ve heybet ile tavsif etti. 
Bunlar, hem meleklerden hem de insanlardan seçilen elçilerin ortak özellikleridir. 
Söz gelimi Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- insanların en cesuru, en bilgi
lisi, en güzeli ve en heybetlisi idi. Şeytan ve onun çömezleri ise, bu özelliklerin 
tam tersine sahiptirler. Dış görünüş ve huy bakımından mahlukatın en çirkini
dirler. Yaratılmışların en cahilidirler. Sebat ve direnç bakımından da onların en 
zayıfıdırlar. 

Ona çok güçlü biri öğretti. O, güzellik sahibidir. Hemen doğruldu. 

Burada bahsi geçen, melek Cebrfül 'dir (a .s . ) .  Altıncı ayette geçen !fo kelime
si, güzel ve parlak görünüş anlamına gelir. Allah Tea.Ia bu meleğin batınını güçlü, 
zahirini ise güzel yaratmıştır. 177 

c: 'f ... J. ... • > • 
q{I\� J)l jİ � _;i �li 0� q{A� J.B �� f �v� �°'YI J°'Y� )>j 

� ' · �·u>-) L. �4 Jı �); 
7. O en yüksek ufukta idi. 

8. Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. 

9. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. 

1 0. O vakit kuluna vahyedeceğini etti. 

Tefsiri : 

Daha sonra Allah Teala, vahiy öğreten meleğin yüksek ufukta doğrulmasın
dan, yaklaşmasından, yere doğru uzanmasından ve Hz. Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellem- yaklaşmasından ve ona vahyedeceğini vahyetmesinden bahsetti. 

177 es-Savfıiku'l-mürsele, iV, 1377. 
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Allah Teala, iman eden insanlar için ,  Cebrfül ' in (a .s . )  katından inip, ufuk
ta doğrulmasını , sonra Hz . Peygamber'e yaklaştıkça yaklaşmasını, ona sokulup 
Allah'ın kendisine vahyetmesini emrettiği hususları ona vahyetmesini tasvir etti . 
Öyle ki; insanlar, bütün bu anlatılanları görüyor gibi oldular. Adeta melek gözle
rinin önünde semadan inip ufukta doğruldu, sonra tekrar inmeye başladı ve Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaştı . Sonra Allah'ın kendisine emrettiği 
şekilde onunla 'Rabbin sana şöyle şöyle dedi' diyerek konuştu . 

Allah Teala meleğin Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaştığı sıra
da ikisi arasında kalan mesafeyi, iki yay arasındaki ara veya bundan daha yakın 
bir mesafe olarak ifade etti . Bu ayette J1 edatının kullanılması şek için değil, tah
kik içindir. Bir başka ifade ile, melek ile Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
arasındaki mesafenin kesinlikle iki yayın arasındaki mesafeden daha fazla olma
dığını anlatmak içindir. Şu ayetlerde de buna benzer durumlar söz konusudur: 

ı.:.ul;; jl �I �\... Jı �lLjlj (Biz onu (Yunus 'u) yüz bin veya daha çok insa
na peygamber olarak gönderdik. ) 1 78 Bu ayette, Hz. YOnus'un (a .s . )  peygamber 
olarak gönderildiği şehirdeki insanların nüfusunun kesinlikle yüz binin altında 
olmadığı ifade edilmiştir. 

� _,..:j .Llı jl �)�lS � �; � � �)J ..:._j f (Sonra kalbleriniz yine katı
laştı, taş gibi, hatta daha da katı oldu. ) Bu ayet, kalplerin katılaşmasının taşların 
katılığından geri kalır tarafının olmadığını , onlardan fazla olmasa bile en azından 
onlar kadar katı olduğunu ifade eder. 

Ji edatına bu şekilde bir anlam yüklemek, bu edatınJ: (bilakis) anlamına 
veya görmeye nispetle şek anlamına geldiğini söylemekten daha güzel ve uy
gundur. J (ve) anlamına geldiğini söyleyenlerin görüşü ise düşünülmelidir. 

Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. 

Burada söz konusu olan yaklaşma ve uzanma, Isra olayında meydana ge
len yaklaşma ve uzanmadan farklıdır. Necim suresinde anlatılan yaklaşma ve 
uzanma, Hz. Aişe ve İbn Mes'Od'un da ifade ettiği gibi melek Cebrail (a. s . )  ta
rafından gerçekleştirilmiştir. Ayetlerin akışı da bunu göstermektedir. Zira Allah 
Teala, 1.5)jı l;� � (Ona çok güçlü biri öğretti. ) 179 buyurmuştur. Burada melek 
Cebrail (a.s . ) kastedilmiştir. Devamında ise Allah Teala şöyle buyurmaktadır: J� 
_).b �) rJ JJ-\jı j� � _;, j 1.5p1..i ö _:,.. (O, güzellik sahib idir. Hemen doğruldu. 
O en yüksek ufukta idi. Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. ) 180 Bu ayetlerdeki 

1 78 es-Saffat 37/147. 
1 79 en-Necm 53/5 
180 en-Necm 53/6-8. 
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zamirler, güç sahibi öğreteni gösterir. Bu öğreten, kuvvet sahibidir. En yüksek 
ufukta doğrulmuştur. Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaşmış ve ona 
doğru uzanmıştır. Onunla arasında iki yay kadar, hatta daha yakın bir mesafe 
kalmıştır. 

İsra olayındaki yaklaşma ve uzanma ise ,  Allah Teala tarafından gerçekleş
tirilmiştir. Bu son derece açık ifade edilmiştir. Ancak Necm suresinde anlatılan
lar ile bunun bir ilgisi yoktur. Aksine burada anlatılanlara göre Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- onu ikinci kez sidretu' l-münteha'da görmüştür. Burada 
görülen Cebrfül 'dir (a.s. ) .  Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- iki defa onu 
asil suretinde görmüştür. İlki yeryüzünde, ikincisi ise , sidretu' l-münteha yanında 
gerçekleşmiştir. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 181 

Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay 
kadar, yahut daha az kaldı. 

Heravl'ye göre Allah Teala ..;�ı _; ı  (yahut daha az kaldı) ifadesi ile akılların bu 
yakınlaşmayı kavrama ümidini kırmıştır. Dolayısıyla bu mesele araştırma konusu 
olamaz. 

Heravl bu ayetten, yaklaşan, yere doğru uzanan ve Muhammed -sallallahu 
aleyhi vesellem- ile arasında iki yay kadar mesafe kalan varlığın Allah olduğunu 
anlamıştır. Her ne kadar bazı müfessirler de bu görüşü benimsemiş olsa da, doğ
ru burada bahsi geçen Cebrfül 'dir (a .s . ) .  Surenin başından . "Anda/sun ki; onu, 
bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü 'l- Müntehô 'nın yanında. " 182 ayetlerine ka
dar onun özellikleri sıralanmıştır. Sahih olarak nakledilen bir hadise göre de Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti bu doğrultuda tefsir etmiştir: Hz. Aişe 
şöyle demiştir: "ResCılullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti sordum. O da şöyle 
buyurdu: "Bu ayette kastedilen Cebrôfl'dir (a .s. ). Onu yaratıldığı surette iki defa
dan fazla görmedim. " 183 Ayetin lafzı da birkaç açıdan bu görüşe delalet eder: 

a) Allah Tea.Ia "Ona çok güçlü biri öğretti. " 184 buyurdu. Bu çok güçlü biri, 
Allah Teala'nın Tekvlr suresinde güç ile tavsif ettiği Cebra.il'dir (a .s . ) :  "Şüphe
siz o şerefli bir elçinin sözüdür. O elçi güçlüdür, Arş 'ın sahibinin yanında çok 
itibarlıdır. " 185 

181 Zadu'l-maad, l l l ,  38. 
182 en-Necm 53/13-14. 
183 Müslim, İman, 287; Ahmed b .  Hanbel, Müsned, Vl, 241 .  
184 en-Necm 53/5. 
185 et-Tekvir 8 1/19-20. 

r 
1 
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b) Allah Teala "O, güzellik sahibidir. " 186 buyurdu. Onun yaratılışının güzel 
olduğunu haber verdi. İşte güzellik sahibi, Tekvlr suresinde kendisinden şerefli 
(r-�l olarak bahsedilen varlıktır. 

c) Allah Teala "Hemen doğruldu. O en yüksek ufukta idi. " 187 buyurdu. 
Burada söz konusu olan ufuk, en üst semanın bir bölümüdür. Bu doğrulma, 
Cebrail' in (a .s . )  en yüksek ufukta gerçekleşen istivasıdır. Oysa Allah Teala, arşına 
istiva etmiştir. 

d) Allah Teala "Sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki me
safe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. " 188 buyurdu. Burada Cebrall ' in (a .s . )  
Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- bulunduğu yeryüzüne yaklaşmasından 
bahsedilmiştir. Mi'rac hadisinde geçen yaklaşmak ve aşağı doğru uzanma ise , 
Resulullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- göklerin üzerinde olduğu bir sırada gerçek
leşmiştir. Orada Allah Teala Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- yaklaşıp 
uzanmıştır. Her ne kadar aynı lafızlarla ifade edilse de, hadiste bahsi geçen yak
laşma ve uzanma ile , ayette söz konusu olan yaklaşma ve uzanma birbirinden 
farklıdır. 

e) Allah Teala, "Anda/sun ki; onu, bir de diğer in işte görmüştü. Sidretü 'l
Münteha 'nın yanında. " 189 buyurdu. Sidre'nin yanında görülen kesinlikle 
Cebrfül'dir (a .s . ) .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ayeti, bu şekilde tefsir 
etmiştir. Bu yüzden Hz. Aişe'ye "O, Cebrôfl 'dir. (a.s .  ) .  " buyurmuştur. 

f) 1.5y...L; •d.ı:.,, ..;;) � ,�T_; .MJ ve >-\ıı J-9\ılı .JJO J ifadelerinde geçen zamirlerin 
müfessiri aynıdır. Müfessir ile müfesseri delil olmadan birbirinden ayırmak caiz 
değildir. 

g) Allah Teala, bu ayette iki şanlı elçisinden bahsetti. Bunlardan biri melek, 
diğeri insandır. İnsan olan elçisini sapıklık ve azgınlıktan; melek olan elçisini de 
şeytan, çirkin ve zayıf olmaktan tenzih etti. Bilakis onu, güçlü, şanlı ve güzel 
yaratılışlı olmakla tavsif etti. Bu vasıflar, Tekvir suresinde geçen özelliklere benze
mektedir. 

h )  Allah Teala Tekvir suresinde Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hak
kında "Andolsun ki, onu (Cebrai/ 'i) apaçık ufukta görmüştür. " buyurdu. Bu su
rede ise , onu "En yüksek ufukta" gördüğünü bildirdi .  İki ayette geçen ufuk, iki 
sıfatı olan tek yerdir. Hem apaçıktır hem de en yüksek. Çünkü bir şey yükseldik
çe açık hale gelir. 

186 en-Necm 53/6. 
187 en-Necm 53/6-7 .  
188 en-Necm 53/8-9. 
189 en-Necm 53/13-14 
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ı) Allah Teala "O, güzellik sahibidir. " 190 buyurdu. Bu ayette geçen ö_,..J I lafzı, 
güzel ve sağlam yaratılış anlamına gelir. Böylece Allah Teala, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- öğretenin yaradılışının güzel olduğunu haber verdi. Daha 
sonra bir düzen içinde ondan haber vermeyi sürdürdü. 

k) Eğer bu şekilde Allah Teala'dan haber verilmiş olsaydı Kur'an Hz. 
Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- rabbini, biri ufukta diğeri de Sidre'nin ya
nında olmak üzere iki defa gördüğüne delalet ederdi . Eğer böyle bir şey gerçek
leşmiş olsaydı, kendisine "Rab bini gördün mü?" diye soran Ebu Zer' e Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem-, "O nurdur. Onu nasıl göreyim!" demezdi. Kur' an, 
iki defa onun Rabbini gördüğünü haber vermiş olsaydı, hiç Resulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- "Onu nasıl göreyim!" der miydi? Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Onu nasıl göreyim!" sözü, "Onu görmedim" sözünden daha beliğdir. 
Çünkü, olumsuzluk takısıyla kurulan cümle, sadece Allah'm görülmediğini ifade 
eder. Diğeri ise , hem görülmediğini hem de soru soranın bir tür yadırgandığını 
yansıtır. Bu durum kendisine "Şöyle şöyle oldu mu?" denen adamın "Böyle bir 
şey nasıl olur?" demesine benzer. 

1) Bu ayete kadar Allah Teala 'dan J..ı.:..; �� f ayetindeki zamirlerin kendi
sini göstereceği şekilde bahsedilmemiştir. Zamirin gösterdiği varlık, Allah Teala 
değildir. Muhakkak ki zamir, Allah'a kul olan birini göstermektedir. 

m) Zamirin , daha önce bahsi geçen bir kelimeyi göstermesi daha uygundur. 
Hal böyleyken nasıl olur da, kelamda bahsi geçen bir kelime varken o bırakılıp 
da bahsi geçmeyen bir kelimeyi gösterdiği ileri sürülebilir! 

n) Bu ayetten önce �w, (arkadaşınız) ifadesi geçti. Daha sonra Allah 
Teala bu kelimeye uygun zamirler gönderdi . Sonra "Ona çok güçlü biri öğretti. 
O, güzellik sahibidir " 191 buyurdu ve kendisine uygun zamirleri bu öğretene gön
derdi . 

Bu ayetlere (en-Necm 53/8-9. )  kadar anlatılan haberler, özellikleri sıralanan bu 
iki varlığa aittir. O iki varlık da, melek elçi ile beşer elçidir. 

o) Allah Teala burada yere yaklaşıp yere doğru uzananın, en yüksek ufukta 
olduğunu haber verdi .  En yüksek ufuk da, semanın ufkudur. Daha doğrusu yak
laşan kimse, semanın altındaki ufukta Hz. Peygamber' e yaklaşmıştır. 

Allah Teala'nın peygamberine yaklaşıp uzanması ise , arşın üzerinden ger
çekleşmişti. Yani yeryüzüne doğru bir yaklaşma olmamıştır. Nitekim Şureyk'ten 
nakledilen hadis de bu doğrultudadır. 192 

190 en-Necm 53/6. 
191 en-Necm 53/5-6. 
192 Buhar!. Tevhid, 37. 
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p) Müşrikler Hz. Peygam�)er in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğü ko
nusunda onunla tartışmamışlardır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- onlara 
Rabbini gördüğünü söylememiştir ki, bu konuda onlarla aralarında bir tartışma 
yaşansın. Müşrikler, Allah Teala'nın ona gösterdiği bir takım ayetleri gördüğü 
konusunda onunla tartışmaya girmişlerdir. Eğer Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- onlara Rab Teala'yı gördüğünü haber vermiş olsaydı, yaratılmış bir ta
kım şeyleri gördüğü konusunda meydana gelen bu tarİışmadan daha büyük bir 
tartışma yaşanırdı .  

r )  Allah Teala, peygamberinin gördüklerinin doğru, bu konuda onunla ya
pılan tartışmanın batıl olduğunu şu sözü ile açıklamıştır: .s.;S:Jt ..,; ..:..ıL I  ...r ._slJ � 
(Anda/sun o, Rabbinin en büyük ôyetlerinden bir kısmını  gördü. ) 193 Eğer görülen 
Allah Teala olsaydı, tartışma da bunun hakkında gerçekleşseydi ,  burada Hak 
Teala'nın görüldüğünün belirtilmesi daha uygun olurdu. 

Her şeyi en iyi Allah bilir. 

Herevl'nin .j�l _;ı (Hatta daha yakın oldu) ayeti hakkında "Akıllar ümidini 
kesti . "  sözü şu manaya gelir: Akıllar iki yaydan daha yakın bir mesafedeki yak
laşmayı bilecek güce sahip değildir. Tabi bu yorum, onun ayetten anladığı mana 
üzerine bina edilmiştir. Yoksa akıllar, melek elçinin, beşer elçiye yaklaşmasını 
kavrayacak güçtedir. Meleğin peygambere yaklaşması iki yay arası kadar, hatta 
ondan daha yakın olmuştur. Burada bir kulun diğer bir kula, bir yaratılmışın 
diğer bir yaratılmışa yaklaşması söz konusudur. 

Burada "Ayette neden _,1 edatı kullanılmıştır.?" sorusu akıllara gelmektedir. 
Bu soruya cevap olarak şöyle denir: "Bu edat, kendisinden önce belirtilenin 
açıklaması için kullanılmıştır. Yani meleğin yaklaşması iki yaydan fazla olmasa 
bile, ondan az değildi. Buradaki durum, şu ayete benzer: _;ı �i 4JL. -.)1 olL )lj 
.:.ı_,�J- (Onu (Yunus'u)  yüzbin insan ya da daha çok kişiye peygamber olarak 
gönderdik. ) 194 Bu ayet şu anlama gelir: Onlar yüzbin kişiyi aşmasa bile, yüzbin
den bir kişi dahi eksik değillerdi. Yani bu ifade, yüzbin sayısının tam olduğunu 
açıklar. Bu mesele iyice düşünülmelidir. 195 

O vakit kuluna vahyedeceğini etti. 

Heravl bu ayetin işareti ile şu şekilde bir çıkarımda bulunmuştur: "Allah 
Teala kulu Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- için başkasına açmadığı yönlerini 
açtı, başkalarını muttali kılmadığı şeylere onu muttali kıldı . Böylece onun müba-

1 93 en-Necm 53/18. 
194 es-Safffü 37/147. 
195 Medaricu's-salikln, I I I ,  3 19-323. 
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rek kalbinde başkalarının aklına gelmeyen bir takım hakikatler inkişaf etti. Allah 
Teala bunu sadece ona nasip etmiştir. 

Vahyetmek, gizli ve hızlı şekilde bildirmek anlamına gelir. Hızlı ol! Hızlı ol !" 
anlamına gelen G-_,.ı ı l>-_,.ll da bu kökten türemiştir. 

<.? j\ LA Burada Allah Teala öneminden dolayı vahyedilenin ne olduğunu 
belirtmedi . Bir şeyin müphem bırakılması, bazen onun öneminden kaynaklanır. 
Bunun bir benzeri de şu ayette söz konusudur: r �: 'b L4 .J.ı � r t • � (Denizden 
kendilerini  saran sarıverdi. ) 196 Yani nitelendirilmeyecek kadar büyük bir durum 
onları sardı . 197 

1 1 .  Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. 

Tefsiri : 

Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin, gözlerinin 
gördüğünü tasdik ettiğini haber verdi. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
bu hali , gözlerinin eşyayı olduğundan farklı gören, sonra kalbi tarafından bu 
görüşü yalanlanan kimse gibi değildir. Aksine gözleriyle gördüğünü kalbi tasdik 
etmiş ve gördüklerinin gerçek olduğunu bilmiştir. 

Bu ayet hakkında iki kıraat vardır. 

a) 0.15 kıraati. 

b) 0.15 kıraati. 198 

Arap dilinde, insanın zannının veya hissinin aksi çıkması durumunda �.15 
� (Gözleri onu yalanladı . ) , � "-!.15 (Kalbi onu yalanladı . )  ve ·� '-!.ıs (Vücudu 
onu yalanladı . )  ifadeleri kullanılır. Nitekim şair şöyle demiştir: 

Seni gözün mü yanıltıyor, yoksa gecenin sonundaki alacakaranlıkta Rebab 
adındaki kadının endamını mı görüyorsun?199 

196 Taha 20/78. 
197 Medaricu's-salikln, 111, 221 .  
198 İbn Mücahid şöyle demiştir: '.'İbn Amir İbn Zekvan kıraatine göre WJS t.. şeklinde; Hişam İbn 

Ammar kıraatine göre ise w� L. şeklinde okumuştur. Geri kalan bütün kıraat imamları bu 
ayeti ..:_,� l.. şeklinde okumuşlardır. bk. İbn Mücahid, Kitabu's-seb'a fi'l-kıraat, s. 614. 

199 Ahta!, Divan, 239; Hizane, XI, 452; Dirre, 1, 121 -2; Slbeveyh, III, 1 74. Bu beyit Ahtal' ın 
Cerir'i hicvedip Ferezdak' ı ona üstün gördüğü kasidenin başında yer alır. [Mütercim ] .  
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Bu ayette kalbin, gözlerin gördüğünü yalanlaması hadisesi, Hz. Peygam
ber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nefyedilmiştir. Allah Teala, Allah ResCılü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- kalbinin gördüklerini yalanlamadığını bildirmiştir. 

Bu ayette geçen L. edatının ne olduğu hakkında iki görüş vardır: 

a) Masdariye ması : Buna göre anlam şu şekilde olur: "Kalbi onun görmesi
ni yalanlamadı . "  

b) Mevsule ması: Buna göre anlam şu şekilde olur: "Gözlerinin gördüğünü 
kalbi yalanlamadı . "  

Her iki görüşe göre de kalbin düşüncesi ile gözün gördüğünün örtüştüğü ve 
birinin diğerini tasdik ettiği haber verilmiştir. Bu durum, şeddeli kıraatle son de
rece açıktır. Ancak aralarında Müberrid ' in de bulunduğu bir grup alim, bu kıraati 
problemli görmüştür. Konuyla ilgili olarak Müberrid şöyle demiştir: "Bu kıraatin 
doğru olması uzak bir ihtimaldir. Çünkü, kişi gözüyle bir şeyi görünce, kalbiyle 
onu bilir. Bilgi hasıl olunca, yalandan bahsedilemez. Bir şey kalpte malum hale 
gelince onun yalanlanması hiç mümkün olur mu? ! "  

Bu itiraza iki açıdan yanıt verebiliriz. 

a) İnsan, bir şeyi olduğundan farklı canlandırabilir, kalbi de onun bu can
landırmasını yalanlar. Bazen de kalbi bir şeyi olduğundan farklı algılayabilir. Bu 
durumda da gözleri onu yalanlar. Bu durumlar için, 4.;-Ü �l5 (Kalbi onu yalanla
dı) , .ı..:.b �l5 (Zannı onu yalanladı . )  ve � .wl5 (Gözleri onu yalanladı . )  ifadeleri 
kullanılır. 

Bu ayette Allah Teala, böyle bir durumun Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- hakkında gerçekleşmediğini bildirdi . ResQlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem
kalbinin gördükleri ile gözlerinin gördüğünün aynı olduğunu haber verdi . Onun 
bu hali , b ir şeyi olduğu gibi gören kimseye benzer. Böyle biri hakkında da "Göz
leri kalbini yalanlamadı . "  denir. 

b) l.5\.;fiilindeki zamir, kalbi değil de görmeyi gösterir. Bu durumda anlam 
şu şekilde olur: "Kalp, gözün gördüğünü yalanlamadı . "  

Her halükarda bu konuda bir problem yoktur. Ayetin ifade ettiği mana ise şu 
şekildedir: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi, gözlerinin gördüğünü 
yalanlamadı .  Aksine tasdik etti . "  

Her iki kıraate göre de anlam şu şekilde olur: "Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- kalbi, görmediği bir şeyi görmüş gibi algılamadı, gözlerini yanıl
makla itham etmedi . " 
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12.  (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? 

Tefsiri : 

Burada Allah Teala, Mekkli müşriklerin Hz. Peygamber' e karşı -sallallahu aley
hi vesellem- bu gördükleri hakkında direnip, onun söylediklerini inkar etmelerini 
ayıpladı . Onların bu hal i ,  alim birinin bildiği konularda ona karşı direnen ve 
onunla tartışmaya giren cahil kimsenin durumuna benzer. 

Ayetin �Jjl ... ;jı bölümünde iki kıraat vardır: 
a) ;.;J)�\ kıraati . 
b) .ı.;J�...Gl kıraati. 

Burada geçen tartışmanın ( ö lJUI) temelinde, inkar, vazgeçirme ve red var
dır. Mesela birinin hakkını inkar eden kimse � � )1 �..r" der. Nitekim şfür de 
bu kelimeyi şu şekilde kullanmıştır: 

Sadık ve cömert bir arkadaşı terk edersen 
Yeminler olsun ki, senden şüphe etmeyen bir dostun hakkında sO.-i zan etmiş 

olursun .  

Tartışmak ve  kabule yanaşmamak anlamına gelen ö lJUI da, bu kökten tü
remiştir. Bu yüzden ayetteki fiil, � harf-i cerri ile nesnesini almıştır. Bu harf-i 
cerr kendi yerinde kullanılmıştır. Müberrid ise bu harf-i cerrin ,y harf-i cerrinin 
yerine kullanıldığını söylemiştir. Ancak bu doğru değildir. Doğrusu bu fiil , kabul 
etmemek anlamını da içermektedir. Bu anlam, ilk kıraatle daha belirgindir. 

Ebu Ubeyde ikinci kıraati tercih etmiş ve bu konuda şöyle demiştir: "Müş
rikler, kendilerine vahiy geldiği zaman inkar ile karşılık veriyorlardı .  Tartışmadan 
çok bu tutumu sergiliyorlardı .  :...;JJ�i kıraatinin anlamı 'Onunla tartışıyor musu
nuz?' şeklindedir. �J;.GI kıraati ise , 'Onu inkar mı ediyorsunuz?' anlamına gelir. 
Hz . Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- tebliğ ettiği İlahi mesajı inkar etmek, 
müşriklerin genel özelliği idi. Allah ResO.lü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- inkar ile 
karşılık vermeleri, tartışma ile karşılık vermelerinden daha fazla idi." 

Ebu Ali ve daha başka alimler, onun bu görüşüne muhalefet ederek 4.;J)�I 
kıraatini tercih etmişlerdir. Bu konuda Ebu Ali şöyle demiştir: ":ı.:Jj�I kıraati, 
'Onunla tartışıyor musunuz? Böylece onu gördüklerinden ve söylediklerinden 
vazgeçirmek mi istiyorsunuz?' anlamına gelir. Bu kıraati şu ayet de destekle
mektedir: � LA .i;_, �ı J ..!1 ).)� (Hak ortaya çıktıktan sonra onun hakkında 
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seninle tartışıyorlar. )200 • .:;J/81 kıraati ise, 'Onu inkar mı ediyorsunuz?' manasına 
gelir. Ancak bu konuda tartışmanın kastedilmiş olması daha uygundur. Çünkü 
müşriklerin inkarı, hem bu konuda hem de diğer konularda oluyordu. Burada 
ise müşrikler, İsra konusunda Hz. Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- tartışmış
lardı. İşte bu yüzden tartışma anlamına gelen kıraat daha uygundur. " 

Kanaatime göre, müşrikler, hem Hz. Peygamber' le -sallallahu aleyhi vesellem
tartışıyor, hem onu söylediklerinden vazgeçirmeye çalışıyor hem de anlattıklarını 
inkar ediyorlardı . Onların tartışmaları, aydınlanmak ve hakkı ortaya çıkarmak 
gayesi taşımıyordu. Aksine , hakikati inkar ve karşı tarafı vazgeçirmek için yapı
lan tartışmalardı .  Hatta el ifin bulunması, bu kelimeyle tartışmanın kastedildiğini 
gösterir. Bu fiilin .._? harf-i cerri ile geçişli hale gelmesi ise kabul etmeye yanaş
mamaya delalet eder. Sonuç olarak, elif kıraati iki manayı birden ifade eder. Bu 
açıdan diğerine göre daha evladır. 

Başarı Allah'tandır. 

LA,� � '  t �  u���dı ö_;L � � , ,�
· LS)-t �) �l) .LlJj 

. . 
� \ ı}> � L; �jl.;Jl � 1� � ' o� 

13. Anda/sun ki; onu, bir de diğer inişte görmüştü. 
14. Sidretü 'l- Müntehô 'n ın yanında. 
1 5. Yanıbaşında me 'ua Cenneti vardı. 
1 6. O vakit Sidre 'yi kaplayan kaplamıştı. 

Tefsiri: 

Bu ayetlerde Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Cebrfül' i 
(a .s . )  ikinci kez sidretu' l-münteha'nın yanında gördüğünü haber verdi. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- ilk olarak onu, semanın altında yüce ufukta gör
müştü. İkinci olarak ise, semanın üstünde sidretu' l-münteha'da görmüştür. Sahih 
olarak kendisinden nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Allah' ın kendisini yarattığı şekilde Ceba.ril' i (a.s . )  iki kez görmüştür. Sahihan'da 
Zırr'dan (r.a . )  nakledilen bir rivayete göre kendisine "Onunla arasındaki mesafe, 
iki yay kadar, yahut daha az kaldı. "201 ayeti hakkında soru sorulmuş. O da şu 
şekilde cevap vermiştir: " İbn Mes'Cıd'un bana haber verdiğine göre Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- Cebrfül ' i  (a .s . )  altıyüz kanadı ile birlikte görmüştür. "202 

200 el-Enfal 8/6. 
201 en-Necm 53/9 . 
202 Buhar!, Bed'u'l-halk, 7.  
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Yine Sahihan'da İbn Mes'Cıd'dan "Anda/sun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden 
bir kısmını gördü. "203 ayeti hakkında şöyle dediği nakledilmiştir: "Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ufku kaplayan ince yeşil elbise görmüştür. "204 

İmam Müslim' in "Sahlh" inde ise Ebu Hureyre 'den "Anda/sun ki; onu, b ir 
de diğer in işte görmüştü. "  ayeti hakkında "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lern- Cebrfül' i (a.s . ) görmüştür." dediği nal<ledilmiştir.205 

Yine onun "Sahlh" inde MesrCık'un şöyle dediği nakledilmiştir: "Hz. Aişe'nin 
yanında yaslanarak oturuyordum. Bu esnada o, şöyle dedi: 'Uç konu var ki, 
kim bunlardan birini söylerse Allah'a karşı en büyük iftirayı etmiş olur. ' 'Bunlar 
nedir?' diye sordum. O da şöyle cevap verdi: 'Kim Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellern- Rabbini görmüştür derse, Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. ' 

Yaslanmış oturuyorken, doğruldum ve ona şöyle dedim: 'Ey müminlerin 
annesi! Beni bir dinle , hemen hakkımda hüküm verme! Allah Teala şöyle buyur
muyor mu?: "And olsun ki, onu apaçık ufukta görmüştür. "206, "Anda/sun ki; onu, 
bir de diğer inişte görmüştü. "207 

Bunun üzerine Hz. Aişe şöyle dedi: Bu konuyu Hz. Peygamber'e -sallallahu 
aleyhi vesellern- soran ilk insan benim. Bana şöyle cevap vermişti: O (Bu ayetlerde 
bahsi geçen) Cebraıl'dir (a.s . ) .  Bu iki seferden başka Allah' ın kendisini yarattığı 
şekilde onu görmedim . Onu semadan inerken görmüştüm. İri cüssesi sema ile 
yeryüzü arasındaki mesafeyi doldurmuştu . 

Sonra Hz. Aişe sözlerine şu şekilde devam etti: Hiç Allah Teala'nın şöyle 
buyurduğunu işitmedin mi?: 

"Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi b ilen, 
her şeyden haberdar olandır. "208; ''Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla 
veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dile
diğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. " 

Hz. Aişe sözlerine şöyle devam etti: Kim Muhammed -sallallahu aleyhi vesellern
Allah'ın kitabından bir şey gizledi derse, Allah'a karşı büyük iftirada bulunmuş 
olur. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmuştur: "Ey Resul! Rabbinden sana in
dirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğin i  yapmamış olursun. Al
lah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kafirler topluluğuna rehberlik 
etmez. "209 

203 en-Necrn 53/18. 
204 Buhar!, Tefsir, (Necm Suresi) 53. 
205 Müslim, İman, 283. 
206 et-Tekvir 81/23. 
207 en-Necrn 53/13.  
208 el-En'arn 6/1 13 .  
209 el-Maide 5/67. 
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Son olarak Hz. Aişe şöyle dedi :  Her kim yarın meydana gelecek şeyleri ha
ber verdiğini iddia ederse , Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. Çünkü Allah 
Teala şöyle buyurmuştur: "De ki: Göklerde ve yerde, Allah 'tan başka kimse gay
bı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltilecek/erin i  de bilmezler. "210 

Eğer Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Allah'ın kendisine indirdiği va
hiyden bir ayet saklayacak olsaydı, şu ayeti saklardı:"Ey Muhammed! Allah 'ın 
n imet verdiği ve senin de n imetlendirdiğin kimseye. Eşin i  bırakma, Allah 'tan 
sakındiyor, Allah 'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan çekini
yordun; oysa Allah tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini 
kesince onu seninle evlendirdik, ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde on
lara evlenmek konusunda mü'min lere bir sorumluluk olmadığı b ilinsin. Allah 'ın 
buyruğu yerine gelecektir. "21 1  

Sahihan'da Mesn'.'ık' tan nakledilen bir diğer rivayet ise şöyledir: "Hz . Aişe'ye 
'Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördü mü?' diye sordum. O da şöy
le cevap verdi: Subhanallah! Söylediğin bu sözden tüylerim diken diken oldu."212 

Yine Sahihan'da ondan şöyle nakledilmiştir: " {Hz. Peygamber'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü kabul etmeyen}Hz. Aişe'ye "Peki 'Sonra yak
laştı, yere doğru uzandı. Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yah ut daha 
az kaldı. '213 ayeti hakkında ne dersin?" diye sordum. O da şöyle cevap verdi: 
Bu ayetlerde bahsi geçen ,  Cebrail'dir (a.s . ) .  Cebrail (a .s . ) ,  insan kılığında Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- gelirdi .  Bu defa ise , asli suretinde gelmiş ve 
ufku kaplamıştır. "214 

İmam Müslim' in "Sahih" inde nakledildiğine göre Ebu Zer, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Rabbini gördün mü?" diye sormuş. Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de şöyle cevap vermiştir: "O nurdur. Onu nasıl göreyim!"215 

İmam Müslim' in "Sahih"inde Ebu Musa el-Eş'ari'den şöyle nakledilmiştir: 
"Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- aramızda ayağa kalktı ve beş konu hakkında 
şunları söyledi: Allah Teala uyumaz, O'nun uyumasına gerek yoktur. Teraziyi 
indirir ve yükseltir. Gündüz doğmadan önce gece işlenen ameller; gece başlama
dan önce de gündüz işlenen ameller O'na yükseltilir. O'nun örtüsü nurdur. Eğer 
örtüsünü açacak olsa, parlaklığı mahlukatından gözünün iliştiği her şeyi yakıp 
kül ederdi . "  

İmam Müslim bu hadisi, biraz önce geçen Ebu Zer hadisini naklettikten 
sonra rivayet etmiştir. Adeta bu rivayet, onu açıklamaktadır. Bu hadis, kıyamet 

210 en-Nemi 27/65. 
2 1 1  el-Ahzab 33/37.  Hadis için bk. Müslim, İman, 288. 
212 Buhar!, Tefsir, 53/1 ;  Müslim, İman, 287;  Tirmiz1, Tefs1ru'l-Kur'an, 53 . 
213 en-Necm 53/8. 
214 Müslim, İman, 77. Aynca bkz: Buhar1, Bed'u' l-halk, 7.  
215 Müsilm, İman, 291 .  Aynca bkz: Ahmed b .  Hanbel, Müsned, V, 156 . 
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günü Allah Teala'nın görüneceğini ifade eden Buhar!' deki hadisle çelişmez. Söz 
konusu hadiste şöyle geçmektedir: "Allah Teala, örtüyü kaldıracak ve müminler 
kendisine bakacaktır. " 

Allah Teala'nın örtüsü olan nur ile O'na en yakın örtü kastedilir. Eğer bu 
örtüyü açacak olsa, karşısında hiçbir şey kalmaz. Nitekim İbn Abbas da "Göz
ler O'n u görmez. " 216 ayetini yorumlarken böyle demiştir: "Burada Allah' ın nuru 
olan nurdan bahsedilmiştir. Eğer Allah Teala bu nuru ile tecelli edecek olsaydı, 
karşısında hiçbir şey kalmazdı .  İbn Abbas' ın ileri sürdüğü bu yoruma göre bahsi 
geçen ayet, dünya ve ahirette umumlliğini ve mutlak oluşunu korumaktadır. An
cak bundan, Allah' ın görülmeyeceği sonucu çıkmaz. Bilakis Allah Teala, ahirette 
idrak olmadan gözle görülecektir. Her ne kadar gözlerimiz güneşi görse de, onu 
olduğu gibi idrak edemez. Halbuki ikisi de mahluk olma bakımından birbirine 
yakındır. Hal böyle olunca, insanların gözleri ile yaratıcının zatı arasındaki fark
lılık kat be kat daha büyüktür. Bundan dolayıdır ki, Allah Teala birazcık tecelli 
edince dağ, toz duman içinde kaldı ve bu kadarcık tecelli karşısında paramparça 
oldu. 

Merfü' sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: "İki Cennet vardır. Kapları, süs
leri ve içindekiler altındandır. İki Cennet daha vardır. Kapları, süsleri ve içinde
kiler gümüştendir. İnsanlar ile onların Adn Cennetlerinde Rablerine bakmaları 
arasında sadece O'nun vechindeki azamet ridası vardır. "217 Bu hadis Allah' ın 
vechinde bulunan azamet ridasının (büyüklük örtüsünün) , zatının görünmesine 
engel olduğunu gösterir. Ancak bu, O'nun hiçbir şekilde görünmeyeceği anla
mına gelmez. Ululuk ve büyüklük, Allah'ın zatının bir gereğidir. Allah Teala k,
yamet günü kulları için görünür. Onlarla kendisi arasındaki perdeyi kaldı ·ır. Bu, 
yaratılmış bir perdedir. Allah' ın zatının idrakini (kuşatıcı bir şekilde görülmesini) 
engelleyen nurlar ise Yüce yaratıcının zatı sıfatlarındandır. Hiçbir surette O'nun 
zatından ayrılmaz. Eğer Allah Teala bu perdesini kaldıracak olsaydı, mübarek 
vechinin parlaklığı, gözünün iliştiği bütün yarattıklarını yakıp kül ederdi. Tasdik 
eden ve kesinkes iman eden biri için bu kadar işaret yeterlidir. Sıfatları işlevsiz 
hale getiren Cehml biri için ise , bütün bunlar batıl ve imkan dışı şeylerdir. 

Esas konumuza dönecek olursak, Necm suresinde görüldüğü belirtilen, me
lek Cebrfül'dir. (a .s . ) .  

İbn Abbas' ın "Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini iki kez kalbi ile 
gördü. "  sözü hakkında şunları söyleriz: "Öyle anlaşılıyor ki , İbn Abbas bu sözü 
söylerken bu ayete dayanmıştır. Halbuki, bu ayette görülen kimsenin , melek 
Cebrail olduğu açıkça bellidir. Dolayısıyla bu ayette İbn Abbas' ın görüşüne delil 
olacak herhangi bir durum yoktur. " 

216 el-En'am 6/103. 
217  Müslim İman, 1 79 .  
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Osman İbn Said ed-Darim! Hz . Aişe'nin sözü hakkında icma' gerçekleş
tiğini nakletmiştir. "Dün gece Rabbimi en güzel surette gördüm. " 2 1 8  şeklinde 
Sevban ve Muaz' dan aktarılan hadisin açıklamasını yaparken çürütmek için Bişr 
el-Müreysl'nin batıl görüşlerini nakledip şöyle demiştir: "Bu görüşün sahibine 
yazıklar olsun! Bu hadis onun anladığından farklı bir manaya gelir. Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Ebu Zer' den nakledilen hadiste onun Rabbini 
görmediğini ifade etmiştir.2 19 Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: 'Ölünce
ye kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. '220 Hz. Aişe de şöyle demiştir: 'Her kim, 
Muhammed'in -sal/al/ahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğün ü  iddia ederse, Allah 'a 
karşı büyük iftirada bulunmuş demektir. ' 

'Gözler onu göremez. '22 1 ayetine rağmen Müslümanlar, Hz. Peygamber' in 
İsra gecesinde Rabbini gördüğü konusunda icma' etmişlerdir. Bu ayetteki gör
meyi ise, yeryüzünde yaşayan kimselerin gözle görmesi olarak yorumlamışlardır. 
Halbuki Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmesi rüyada iken 
gerçekleşmiştir. Her halükarda Allah' ın görülmesi bu şekildedir. Nitekim, Muaz 
İbn Cebel Hz . Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nak
letmiştir: 'Bir gece Al/ah 'ın dilediği kadar namaz kıldım. Sonra başımı yastığa 
koydum. [Ben uykuda iken] Rabbim en güzel surette bana geldi. ' İşte ilim ehline 
göre hadisin yorumu bu şekildedir." 

Kad! Ebu Ya'la Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- İsra gecesi Rabbini 
görüp görmediği konusunda Ahmed İbn Han bel' den üç farklı görüşün nakledil
diğini belirtmiştir: 

a) Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmüştür. Mervezl şöyle 
söylemiştir: "Ebu Abdillah'a dedim ki: İnsanlar "Hz. Aişe' nin, 'Her kim, Muham
med -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördü derse Allah'a karşı büyük iftira etmiş 
olur.' dediğini söylüyorlar. Hz. Aişe 'nin bu sözü hangi delil ile savulur?" 

Ebu Abdillah şöyle cevap verdi: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
'Rabbimi şördüm. ' sözü ile. Çünkü Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
sözü, Hz. Aişe'nin sözünden daha üstündür. " 

Mervezi bir başka yerde ise şunları anlatmaktadır: Ebu Abdillah 'a "Burada 
bir adam var. 'Allah Teala sadece ahirette görülür. Hz. Muhammed'in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Rabbini dünyada gördüğünü söyleyemem. '  diyor.'' dedim. Bunun 
üzerine Ebu Abdillah kızdı ve şöyle dedi :  "Bu adam, Allah'ı görmeye layık biri 

218 Taberani, el-Mu'cemu' l-kebir, 1 ,  317 ;  Hadis no: 938. Heysem! şöyle demiştir: "Bu rivayetin 
senedinde Abdullah İbn İbrahim İbn Hüseyn vardır. Bu zat da babasından nakletmiştir. Her 
ikisinin de biyografisini veren bir kaynağa rastlayamadım." bk. Heysem!, Mecmau'z-zevaid, 
1, 237. 

219 Müslim, İman, 291 ; Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 53. 
220 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 324. 
22 1 el-En'am 6/103. 
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değildir. Hadisler nakledildiği gibi kabul edilir. " Bu sözün zahiri onun, Allah' ın 
gözle görüleceğini kabul ettiğini gösterir. 

Hanbel şöyle demiştir: Ebu Abdillah'a "Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- kalbi ile gördüğü rüyasında Rabbini gördü mü?" diye sordum. O da "Öyle 
anlaşılıyor ki, rivayetin zahiri onun Rabbini görmediğinine delalat ediyor. " şek
linde cevap verdi . Ona Abdurrahman b .  Aiş'in naklettiği "Rabbimi en güzel su
rette gördüm" hadisini soran Esrem de benzer bir şey nakletmiştir: "Bu hadisin 
ravilerinden Ma'mer muzdaribdir. Çünkü o bu hadisi Eyyub, Ma'bed, Abdur
rahman ve Aiş kanalıyla Hz. Peygamber'den nakletmiştir. Bu rivayeti Hammad 
Katade, Ikrime ve İbn Abbas kanalıyla nakletmiştir. Yusuf b. Atıyye de Katade 
ve Enes ; ;analıyla rivayet etmiştir. Abdurrahman b. Yezid, Cabir, Halid, Leclac, 
Abdurrahman b. Aiş kanalıyla sahabeden birinden aktarmıştır. Bu rivayeti Yahya 
b. Kesir de nakletmiş ve şöyle demiştir: "Bu rivayet Aiş ve Muaz kanalıyla Hz. 
Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilmiştir. " 

Bu hadisin aslı birdir. 

Esrem şöyle demiştir: Ebu Abdillah'a "Sen hangi görüşü benimsiyorsun?" 
diye sordum. O da şöyle cevap verdi: "A'meş Ziyad b. Husayn ve Ebu' l-Aliye ka
nalıyla İbn Abbas'ın şöyle söylediğini nakletmiştir: 'Muhammed kalbi ile Rabbini 
gördü. '  Esrem de birinin Ahmed'e Huseyn el-Eşyeb' in şöyle söylediğini nakletti: 
'Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini görmemiştir. ' Biri onun bu sö
zünü hoş karşılamadı, sadece görme fiilini kullanmasını ,  görme fiilinin kalp ile 
mi ya da göz ile mi olduğunu açıklamamasını eleştirdi . Bu da Eşyeb' in hoşuna 
gitti. Ebu Abdillah bu rivayetin hasen olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir: 'Bu 
rivayetin zahirine göre Hz. Peygamber' in Allah' ı  görmesi gerçekleşmiştir. Ancak 
'Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- gözü ile mi görmüş, yoksa kalbi ile mi gör
müş?' bunu bilmek zor. Bütün bu rivayetler Ahmed b. Hanbel'in rivayetlerdir. 

Kadl bu rivayetleri farklı bulmuş ve konuyu üç rivayet açısından ele almıştır. 
Sonra ilk rivayeti Ümmü't-Tufeyl ve Abdurrahman b .  Abis el-Hadraml'den nak
ledilen hadislerle desteklemiştir. Ancak bu iki hadiste onun görüşüne herhangi 
bir delalet yoktur. Çünkü söz konusu görme sadece rüyadan ibarettir. Ayrıca 
Ahmed b .  Hanbel'in razı! olmayacağı bir rivayet ile de bu hadisi desteklemiştir. 
Ancak bu hadis Ebu Ubeyde b. Cerrah'tan merfu olarak nakledilmemiştir. Söz 
konusu rivayet şöyledir: "İsra gecesi Rabbimi en güzel surette gördüm. O şöyle 
dedi: Mele-i ala ne hakkında tartışıyor. . .  "222 Bu kesinlikle hatadır. Çünkü bu olay 
Medine' de gerçekleşmiştir. Nitekim Muaz b. Cebel şöyle anlatmaktadır: "Sabah 
namazında Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- yanımıza gelmekten alı ko
nuldu. Bu halde neredeyse güneşin göreceğimiz ana kadar bekledi .  Sonra Hz. 
Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- gelip bize namaz kıldırdı .  Ardından da şöyle 

222 Hatib, Tarih, VIII, 151 .  Bu rivayette Abdurrahman b. Düley vardır. Abdurrahman saduktur. 

T 
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buyurdu: Dün gece Rabbimi en güzel surette gördüm. O şöyle buyurdu: Ey Mu
hammed mele-i ala ne hakkında tartışıyor?" Bu olay Medine'de gerçekleşmiştir. 
İsra hadisesi ise Mekke'de gerçekleşmiştir. Ne Hz. Peygamber'den -sallallahu aleyhi 
vesellem- ne de Ahmed b. Hanbel'den Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem
uyanık bir halde gözleri ile Allah'ı gördüğünü gösreteren açık bir ifade nakle
dilmiştir. Kadl Ahmed b .  Hanbel'in sözlerini anlaşılması mümkün olmayan bir 
manaya hamletmiştir. Bu anlayışını da delil niteliği taşıyamayacak şeylerle güç
lendirmeye çalışmıştır. Ahmed b. Hanbel' in görüşleri biribirini destekler nitelik
tedir. Mesele ondan nakledilen bir görüştür. Hakikatte o bu sözü söylememiştir. 
Doğrusu o, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söy
lemiştir. Bu konuda o, İbn Abbas ' ın "Muhammed Rabbini gördü." sözüne tabi 
olmuştur. Hadisin lafzı ise "Rabbimi gördüm. "  şeklindedir. Bu ifadeler mutlaktır. 
Bunların açıklaması diğer hadislerde yapılmıştır. 

Ahmed b .  Hanbel Hz. Aişe'nin görüşünü kabul etmez ve Hz. Peygamber'in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir hadisi ile ona muhalefet eder. Buradan da anlaşıl
maktadır ki Ahmed b. Hanbel, uyanık bir halde gördüğünü kabul etmeyen Hz. 
Aişe'den farklı bir görüşü benimsemiştir. Hz. Aişe Hz. Peygamber' in Rabbini rü
yada gördüğünü kabul eder. Hakikatte o "Muahmmed Rabbini uykuda gördü 
diyenler Allah'a büyük bir iftira atmışlardır. " dememiştir. Bu husus, şu iki durum
dan birine delalet eder: 

a) Ahmed b. Hanbel Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  hiçbir 
surette görmediğini söyleyenlerin görüşünü reddetmiştir. Çünkü bu görüş hadis
lere aykırıdır. 

b )  Hz . Peygamber'den -sallallahu aleyhi vesellem- kendisinin Allah' ı  gördüğüne 
dair rivayetler vardır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini rüyada gör
müştür. Ahmed b .  Hanbel bu görüşü dile getirmek suretiyle Hz. Peygamber' in 
Rabbini gördüğünü kabul etmiş ve bu mutlak görmeyi takyit etmiştir. Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini hiçbir şekilde görmediğini söy
leyenlerin görüşünü ise reddetmiştir. Uykuda veya uyanık bir halde olduğunu 
belirtmeden Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Rabbini gördüğünü söyle
yenlerin görüşünü hoş karşılamıştır. 

Ahmed b .  Hanbel'den nakledilen bu görüşler birbiri ile çelişmez, çıksine 
birbirini destekler. Ahmed b .  Hanbel'in Hz. Muhammed'in -sallallahu aleyhi ve
sellem- Rabbini uyanık bir halde iken gözleri ile gördüğünü söylemesi mümkün 
değildir. Çünkü böyle bir rivayet yoktur. Ahmed b .  Hanbel hadislerin lafızları
na nakledildikleri biçimde uyar. Onun Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem
Rabbini hiçbir şekilde görmediğini söyleyenlerin görüşünü reddetmesinden Hz. 
Peygamber' in Rabbini uyanık bir halde iken gözleri ile gördüğü düşüncesinde 
olduğu sonucu çıkarılamaz. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir. 
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Anda/sun ki; onu, bir de diğer in işte görmüştü. Sidretü 'l- Müntehd 'nın 
yanında. Yan ıbaşında me 'va Cenneti vardı. 

Sidretü' l-Münteha, semanın üstündedir. Şundan dolayı bu adı almıştır: Al
lah Teala katından inenler buraya ulaşır ve burada kabzedilir. Allah' ın katına 
çıkanlar da yine buraya gelir ve burada kabzedilir.223 

Yanıbaşında me'va Cenneti vardı. 

ı.Sjİ.JI kelimesi ı.S.J� ı.SJİ kökünden türemiş olup � veznindedir. Bu kök, bir 
mekana girmeyi, oraya gitmeyi ve oraya yerleşmeyi ifade eder. 

Ata İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "Me'va, Cebrail (a.s . )  ve diğer 
meleklerin yerleştiği Cennettir. " 

Mukatil ve Kelbl de şöyle demiştir: "Me'va, şehitlerin ruhlarının yerleştiği 
Cennettir." 

Ka'b şöyle demiştir: "Me'va içinde, kuşlar ve yeşillikler bulunan şehitlerin 
ruhlarının huzur bulduğu Cennettir. " 

Hz. Aişe ve Zirr İbn Hubeyş ise şöyle demiştir: "Me'va, bir Cennet'in adıdır." 

Doğrusu şu ki, bu kelime Cennet'in isimlerinden biridir. Nitekim Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: ı.SJl.Ji � �\ jt,; ı.S�I J �I �j �) rti. ...JL,:. 0-- \;\j (An
cak kim Rabbinin huzurunda durup hesap 'vermekten korkmuş ve nefsini kötü 
heveslerden menetmişse. Kuşkusuz Cennet onun varacağı yerdir. )224 Allah Teala 
Cehennem hakkında da şöyle buyurmuştur: t.Sji.Jı � �I .)µ (Şüphesiz Ce
hennem, onun varacağı yerdir. ) 225 

1 7. Gözü ne kaydı ne de sınırı aştı. 
1 8. Anda/sun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gör

dü. 

Tefsiri : 

İbn Abbas şöyle demiştir: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve5elJern- gözü ne 
sağa kaydı ne de sola. Emredildiği noktadan ötesine de geçmedi. " Müfessirler de 
bu görüşü benimsemişlerdir. 

223 Hadi'l-ervah, 5. 6 1 .  
224 en-Naziat 79/40-41 .  
225 en-Naziat 79/39. bk. Hadi'l-ervah, 5 .  86-87. 
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Bu ayette Allah Teala, edepten yoksun kimselerin kralların ve ileri gelenlerin 
huzuruna çıktıkları zaman sağa sola bakmaları, önlerinde olan nesnelerin ötesine 
bakma çabaları gibi bakan kimselerde görülen durumların peygamberinde söz 
konusu olmadığını belirtti. Bu makamda peygamberinin en mükemmel edebe 
sahip olduğunu haber verdi. Allah Resulü huzuru ilahide hiçbir tarafa bakma
mıştır. Bakışlarını gördüğü ayetlerin ve orada bulunan hayret uyandıran nesnele
rin dışında hiçbir şeye çevirmemişti. Aksine, edebi kendisine gösterilen nesnelere 
odaklaşmasını, yalnızca onlara bakmasını gerektiren kulun makamında durmuş
tur. Kendisine gösterilenlerden başkasına bakmamıştır. Kendisine gösterilmeyen 
şeyleri görme çabası içine girmemiştir. Bununla birlikte derin ruh dinginliği, kalp 
huzuru ve gönül rahatlığı içinde idi. İşte bu, kemalin zirvesidir. 

Gözlerin kayması demek, bir tarafa yönelmesi; gözlerin sınırı aşması ise, 
bakabileceği her tarafa uzanması anlamına gelir. 

Allah Teala bu surede peygamberinin bilgisinin sapıklıktan, yöneliş ve ame
linin azgınlıktan, konuşmasının hevadan, kalbinin gördüklerini yalanlamaktan, 
gözlerinin de kayma ve sınırı aşmaktan uzak olduğunu ifade etti . Gerçek övgü 
bu şekilde olur. 

O üstün meziyetler öcünü almak için çabalamandır 

Yoksa bir deveyi tutup da sidiğe dönüşecek sütünü içmen değil . . .  226 

Allah Teala Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sidret-i müntehada 
Cebrfül ' i  (a .s . )  gördüğünü haber verdikten sonra bir istitradde227 bulundu ve 
Cennet-i me'vanın onun yanında olduğunu, yaratma ve emrinden onu bürü
mekte olanların bürüdüğünü bildirdi. Bu, en güzel istitradlerden biridir. İstitrad 
Kur' an' da kullanılan mükemmel üsluplardan biridir. 

İki türlü istitrad vardır: 

a) Bir konu anlatılırken, onun lazımı ile istitrad yapılması: Şu ayeti 
buna örnek olarak verebiliriz: "Anda/sun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarat
tı ?"  diye sorsan elbette: "Onları O çok güçlü ve her şeyi b ilen yarattı . "  derler. "228 
Daha sonra Allah Teala, onların bu cevabına istitradde bulundu ve şöyle buyur
du: "O ki, yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı ve doğru gidesin iz diye size yollar 
açtı. O ki bir ölçü ile yukarıdan su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat 
vermekteyiz, işte siz de kabirlerin izden öyle çıkarılacaksınız. O ki bütün çiftleri 
yarattı ve sizin için gemilerden ve yumuşak hayvanlardan bineceğiniz şeyler yap-

226 İbnKuteybe, el-Ma'ani'l-keblr, 1 ,  247 [Mütercim] 
227 İstitrad: Bir şeyi, bir alakadan dolayı yeri gelmeden zikretmek demektir. [Mütercim] 
228 ez-Zuhruf 43/9. 
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tı. Ki, sırtlarına kuru/asınız sonra üzer/erine yerleştiğin izde Rabbinizin n imetin i 
anıp şöyle diyesiniz: Ne yücedir O Allah ki, bunu bizim h izmetimize vermiş; 
yoksa biz buna güç yetiremezdik. "229 Bu sözler müşriklerin cevabı arasında yer 
almaz. Doğrusu bu sözler, Allah ' ın bir açıklaması ve müşriklere karşı delil sun
masından ibarettir. 

Şu ayetleri de bu tür istitrade örnek olarak verebiliriz: "Firavun: "Rabbiniz 
de kimmiş, ey Musa? "  dedi. Musa: "Bizim Rabbimiz, herşeye uygun yaratılışın ı 
veren sonra da yolunu gösterendir/" dedi. Firavun: "Öyle ise, önceki milletlerin 
hali ne olacak?" dedi. Musa: "Onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katında bir ki
tapta bulunur. Rabbim, ne yanılır ne de unutur. " dedi. "230 Musa'nın (a.s . )  cevabı 
bu kadardır. Sonra Allah Teala bundan istitradde bulunarak şöyle buyurdu: "O 
size yeryüzünü beşik yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten su indirdi. O su 
sayesinde çiftler halinde çeşitli bitkiler bitirdik. Bu bitkilerden kendiniz yiyesiniz 
ve hayvanlarınızı ot/atasın ız diye. Sağduyu sahiplerin in bu olaylardan alacakla
rı birçok dersler vardır. Sizleri topraktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve 
tekrar dirilterek oradan çıkaracağız. " İstitradden sonra Allah Teala asıl konuya 
tekrar döndü. 

b) Şahıstan istitradde bulunup türe geçmek. Buna örnek olarak şu 
ayeti verebiliriz: "Anda/sun ki, biz insam süzme çamurdan yarattık. Sonra onu 
nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. "231 Burada ilk ayette bahsedilen Hz. 
Adem' dir. ikinci ayette bahsedilen ise , onun ç ::ıcuklarıdır. 

Şu ayetleri de bu tür istitrade örnek olarak verebiliriz: "Sizi bir tek candan 
(İ'ıdem 'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva 'yı) ya
ratan O'dur. Eşi ile (bir/eşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı ) .  Onu bir 
müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rab/eri Allah 'a: Anda/sun bize kusursuz 
bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. Fakat 
(Allah ) onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında 
(sonradan insanlar} Allah 'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden 
yücedir. "232 Bu ayetlerde Allah Teala , insanların ana-babasından bahsederken 
istitrad yoluyla onların müşrik çocuklarından söz etti. 

Her şeyi en iyi Allah bilir.233 

Gözü ne kaydı ne de sın ırı aştı. 

229 ez-Zuhruf 43/10-13 .  
230 Taha 20/49-52 . 
231 el-Mü'minGn 23/12-13 .  
232 el -A' raf 7/ 189- 190. 
233 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 242-264. 

T 
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Bazı kimseler, edeple ilgili konularda bu ayeti kerimeyi zikretmeyi adet ha
line getirmişlerdir. Mesela Ebu' l-Kasım el Kuşeyrl "Edeb Bölümü"ne bu ayet ile 
başlamıştır. Onun gibi davranan başkaları da vardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, bu kimseler, bu ayeti kerimeyi şu şekilde açıklayan mü
fessirlerin görüşünü dikkate almışlardır: 

"Bu ayette, Allah Teala peygamberinin huzuru ilahide gösterdiği edebini 
tavsif etmiştir. Çünkü o, bakışlarını herhangi bir tarafa çevirmemiştir. Gördükle
rinden başkasını görme çabası içine girmemiştir. İşte bu, edebin zirvesidir. 

Bakan kimsenin bakışlarını sağa sola çevirmesi veya baktığı şeyin önünde 
başka şeyleri de görme çabası içine girmesi ile riayet etmesi gereken edep kural
ları ihlal edilmiş olur. 

Bakışların sağa sola çevrilmesi gözün kayması; bakılan şeyin önünde başka 
şeyleri görme çabası içinde olma ise haddi aşmaktır. Bakan kimsenin tamamen 
baktığı şeye yönelmesi, gözlerini sağa sola çevirmeden veya önündekini aşma 
gayreti içine girmemekle gerçekleşir. " 

Bu yorumu, Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'den naklettim. 

Bu ayette hayret uyandıran incelikler vardır. Burada insanların en kamili 
olan Hz. Muhammed' e -sallallahu aleyhi vesellem- uygun edep sırlan gizlidir. Bu ma
kamda onun gözleri ile basireti ittifak halinde idi. Gözlerinin gördüğü konusunda 
basireti ile gözleri birbirini doğruluyordu. Basireti gözleri ile aynı şeyi görüyordu. 
Basiretinin gördükleri de. gözle görülen b ir hakikatti . Allah ResCılü'nün -sallallahu 

aleyhi vesellem- gözlerinin ve basiretinin gördükleri aynı idi. Bu yüzden Hak Teala 
şöyle buyurmuştur: lSJ- Lô � :ı.;JjL...:;1 01.J Lô � 1 9�1 w..i.5 Lô (Gözünün gördüğünü 
gönlü yalanlamadı. Gördüğü hakkında şimdi siz, onunla tartışıyor musunuz?)234 
Yani Hz . Peygamber' in gözlerinin gördüğünü kalbi yalanlamamıştır. 

Ebu Ca'fer bu ayeti � harfinin şeddesi ile 0l5 Lô şeklinde okumuştur. Buna 
göre anlam şu şekilde olur: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi ,  gö
zünü yalancı çıkarmadı. Aksine onun gördüklerini doğruladı ve onunla hem fikir 
oldu . Çünkü kalbi ile gözü düzgün çalışıyordu veya basireti ile gözü düzgündü. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- gözü ve basireti ile gördüğü hak idi. 

Çoğunluk ise bu ayeti wls' 'l.A şeklinde şeddesiz okumuştur. Bu durumda fiil 
geçişli olur. Ayetin sonunda

.
yer alan t.Sl) Lô ifadesi ise onun nesnesi olur. Bu du

rumda anlam şu şekilde olur: Gözlerinin gördüğünü kalbi yalanlamadı. Aksine 
doğrulayıp teyit etti. Burada Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- kalbi ile 
kalıbı, zahiri ile batını, gözleri ile basireti uyum içinde olmuştur. Kalbi gözlerini 
yalanlamamıştır. Gözleri de sınırı aşmamıştır. Dolayısıyla haddi aşan olmamıştır. 

234 en-Necm 53/1 1 -12 
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Yine gözleri baktığı şeyden başkasına meyletmemiştir. Dolayısıyla başka tarafa 
kaymamıştır. Aksine bakışları tamamen gördüğüne odaklanmıştı. Ne onu aşmış 
ne de ondan meyletmişti. Tıpkı kalbinin tam olarak Allah'a yönelik O'nun dışın
da ne varsa hepsinden yüz çevirdiği gibi .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
bütün varlığı ile Allah'a  yönelmişti. 

Kalp hem haddi aşar, hem de kayar. Tıpkı gözün haddi aşıp kaydığı gibi. Bu 
iki durum da Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- için söz konusu olamaz. Çünkü 
onun kalbi kaymamıştır. Allah' ı bırakıp başkasına bakmamıştır. Bulunduğu ma
kamı çiğneyip ötesine geçme çabasıyla da haddi aşmamıştır. 

İşte bu kemalin zirvesidir. Allah'a karşı gösterilmesi gereken ideal edeptir. 
Allah'a karşı bundan başka bir edep gösterilmez. 

Genellikle nefisler yüksek bir yere getirildikleri zaman, kendisinden daha 
üstte olandan haberdar olmaya çalışırlar. Mesela Musa peygamber teklim ma
kamına getirildiği zaman, nefsi Hak Teala'yı görmeyi istemiştir. Bizim peygam
berimiz -sallallahu aleyhi vesellem- ise , bu makama getirildiği zaman, bu makamın 
hakkını vermiştir. Ne gözü ne de kalbi, getirildiği makamdan başkasına bakma
mıştır. Bundan dolayıdır ki , hiçbir şey ona engel olmamıştır. Herhangi bir gaye 
de onu engellememiştir. Böylece yedi göğü aşmıştı . Bu manzara karşısında Hz. 
Musa, Rabbine serzenişte bulunarak şöyle demişti : " İsrailoğulları benim Allah 
katında değerli biri olduğumu söyler. Ama bu, beni geçti ve benden daha yük
seğe çıktı . Eğer tek başına olsa neyse ! Onunla birlikte ümmetinin tamamı da 
var" Buhari'deki rivayette ise Resulullah' ın dilinden olay şöyle anlatılmaktadır: 
"Kendisini geçtiğim zaman Musa, ağladı .  Ona 'Neden ağlıyorsun?' diye sordular. 
O da, 'Benden sonra bir çocuk gönderildi. Onun ümmetinden Cennete girenle
rin sayısı benim ümmetimden Cennete girenlerin sayısından çok olacak. Buna 
ağlıyorum. '  diye cevap verdi ."235 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- ondan daha yükseğe çıktı. Hiçbir 
irade ona mani olmadı. Hiçbir gaye onu, mükemmel kulluk derecesinin altına 
indirmedi. 

Bundan dolayıdır ki , İsra olayında bindiği binek ilerlerken gözün ulaştığı 
noktaya kadar adım atıyordu. Ayaklarını, bakışlarının ulaştığı son noktaya ko
yuyordu. Böylece üzerinde taşıdığı yolcunun durumuna ve onun yürüyüşünde 
bütün alimi kat geçen haline benziyordu. Burak'ın ayakları onun bakışlarının 
gerisinde kalmıyordu. Tıpkı Hz . ,  Peygamber' in kendi ayaklarının, bildiklerinden 
sonraya kalmaması gibi. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, Allah'a karşı gösterdiği mükemmel 
edebi korumaya ve O'na olan kulluğunun merhalelerini tamamlamaya de-

235 Buhar!, Menakıbu'l-ensar, 42. 

T 
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vam etti. Nihayet göklerin perdesini kaldırdı ve yedi tabakayı geçti. Sidretu' l
münteha'yı da geride bıraktı. Öncekilerin ve sonrakilerin ulaşamadığı yakınlık 
makamına erdi . Burada yakınlığın zirvesine adım adım çıktı. Zahir ve batın ola
rak perdeler birer birer kalktı. Derken nebilerin ve resullerin gıpta ettiği makama 
ulaştı. Maad aleminde öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği yakınlık makamına 
getirildi. Orada Allah 'a karşı gösterdiği mükemmel edebi vesilesiyle dosdoğru 
yolu tuttu. Ne gözleri kaydı ne de haddi aştı. Hak Teala onu, bu alemde hak 
ve hidayetten oluşan en doğru yola koydu. Kur'an'da da buna yemin etti . "Ya
sin. Hikmetli Kur'an'a and olsun ki; elbette sen, görevlendirilen elçilerdensin. 
Dosdoğru yol üzerindesin. "236 Kıyamet günü olunca, Allah Teala peygamberini 
sıratın üzerine koyacaktır. O da kendisine tabi olup sünnetine uyanların geçip 
Cennete girinceye kadar onların kurtuluşunu dileyecektir. Bu Allah' ın bir lütfu
dur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.237 

1 9. Gördünüz mü o Lôt ve Uzzô 'yı ?  
20. Ve üçüncüleri olan ötekini, Menôt'ı . 
21 . Demek erkek sizin, dişi O'nun öyle mi? 
22. Öyleyse bu haksız b ir  paylaşma. 
23 Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir 

şey değildir. Allah onlar hakkında h içbir delil indirmemiştir. Onlar ancak 
zanna ve nefislerin in arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rab/eri 
tarafından yol gösterici gelmiştir. 

Tefsiri : 

):.Jı (zan) şüphe demek; �)İı 15,ı; � j (nefislerin arzuladığı) şehvet; 15�\ 
(yol gösterici) ise bunlara muhalif olarak Rabbimizden bize gelen mesajdır.238 

236 Yasin 36/1-4. 
237 Medaricu's-salikin, il, 382-384. 
238 el-Kelam fi meseleti's-sema' s. 1 72. 
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24. Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? 
25. Ahiret de dünya da Allah 'ındır. 
26. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut 

olduğu kimse için Allah 'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz. 
27. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adların ı  takıyorlar. 
28. Halbuki onların bu hususta h iç bilgileri yoktur. Sadece zanna 

uyuyorlar. Zan ise h iç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. 
29. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından 

başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. 
30. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, 

evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. 
31 . Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah 'ındır. Bu, Allah 'ın, kö

tülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha 
güzeliyle mükafatlandırması içindir. 

32. Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizlik/er
den kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha top
raktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz 
sırada bile, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. 
Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iy i bilir. 

Tefsiri : 

1�.1.ıı kelimesi küçük günahlar anlamına gelir. İbn Abbas bu konuda şöyle de
miştir: "Ebu Hureyre'nin şu sözünden daha çok p.Uı lafzının anlamına benzeyen 
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bir söz bilmiyorum: Göz zina eder. Gözün zinası , bakmaktır. El zina eder. Elin 
zinası, dokunmaktır. Ayak zina eder. Ayağın zinası , yürümektir. Ağız zina eder. 
Ağzın zinası, öpmektir. " 

Aynı kökten türemiş bazı kelimelerin anlamı şu şekildedir: ı� r-11 yaklaştı, 
yakın oldu; r-1- i"j.,j. bulu� 5ağı�� yaklaşan çoc�k �nlamına gelir. Hadiste ise şu 
şekilde geçmektedir. � j\ lb.:>- � LA  b.J.ll ,! ;:! w5 4.;p (Dünya malı baharda biten 
yeşillikler gibidir. Onu doyumsuzca yiyen hayvanlar çatlayıp ölür ya da ölecek 
hale gelir. )239 

Netice olarak diyebiliriz ki, her ne kadar bazı kimseler tersini iddia etse de �I sözcüğünün sevgi isimlerinden biri olduğu anlaşılmaz. Ancak şu kadarı var 
ki; �I � �İ .;,; · .:ı�ı 0! (Sevgili sevenin kalbine kuruldu. )  derken sevgiye 
dair bir mana taşır. l: h-1i ifadesi de, bizim yanımızda misafir ol anlamına gelir. 

�'(; 1 L.; � .  lb. � . . ) ,) .r.- . . 

Bize ne vakit gelirsen memleketimizde bizim yanımızda kalırsın 

Her daim bol odun ve sönmek bilmeyen bir ateşle karşılaşırsın .240 

Sahih bir hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Beş vakit namaz, b ir Cuma gelecek Cuma 'ya kadar, bir ramazan gelecek Rama
zana kadar, büyük günahlardan sakrn rrsan aralarda aralarında işlenen günahlar 
için keffôret olur. "241 

Ebu İshak el-İsfirfünl'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: "Günahların 
tamamı, büyüktür. Küçük günah diye bir şey yoktur. " Bu sözüyle o, bütün günah
ların günah olma bakımından eşit olduğunu kastetmemiştir.Mesela haram olan 
bakma ile haram olan cinsel ilişkinin günahının aynı olduğunu kastetmemiştir. 
Onun maksadı şudur: Günahların tamamı, isyanda bulunulan Yüce Yaratıcının 
azametine göre büyüktür. Bununla birlikte bazı günahlar diğer bazılarından bü
yüktür. Her halükarda buradaki ihtilaf, meselenin özüyle alakalı değildir. Aksine 
lafızldir. 

Günahlar, Şari ' nin dilinde � Jıı ve ..:-ıl� olarak isimlendirilmişlerdir. Nite-ı- ,, ı  " > kim bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: ';'_,;.ılı d� j r-5�! (Küçük günahlar-
dan sakının! )242 

239 Buharı, Zekat, 47; Müslim, Zekat, 41 ;  Nesaı, Zekat, 81 ;  İbn Mace, Fiten, 18. 
240 Ravdatu' l-muhibbin, s .  53. 
241 Müslim, Tahare, 5. 
242 Ahmed b. Hanbel, Müsned, l, 402. 
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Ayette geçen plJı kelimesinin büyük günahlar olduğu söylenmiştir. Beğavl 
ve diğer müfessirler bu görüşü nakletmişlerdir. 

Ayetteki İstisna: 

Bazı tefsirciler şöyle demiştir: Bu ayetteki istisna şu anlama gelir: Kişi bir kez 
büyük günaha yaklaşır, sonra bundan vazgeçer, sonra o günahı işler. En sonun 
da nihai olarak ondan vazgeçer. Bu günahı bir alışkanlık haline getirmez. Buna 
göre ,r-Jıı sakınmaktan (.) �) istisna edilmiş olur. Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Yaklaşma dışında büyük günah işlem_ezler. 

Çoğunluğa göre buradaki istisna, Jl:S kelimesinden yapılmıştır. Burada 
istisna-i munkatı' söz konusudur. Buna göre ayetin anlamı şöyle olur: Fakat on
lar küçük günahlar işler. 

Olumlu cümleden sonra istisna-i munkatı'nın meydana gelmesi güzel olur. 
Ancak genellikle bunun zıddı olur. İstisna-i munkatı' , istisna-i mufarrağın olduğu 
yerlerde yapılır. Şu kadarı var ki, burada cümle olumlu olsa da, mana bakı
mından olumsuzluk söz konusudur. Çünkü mana "Büyük günahları işlemezler, 
yapmazlar. " şeklindedir. Bu y�zden 1; ,\ıı kelimesinin istisna edilmesi güzel oldu . 
Muhtemelen bu durum, Ebu lshak' ın "Günahların tamamı büyüktür. " diyecek 
kadar cesaretlenmesine neden olmuştur. Çünkü istisnada aslolan, istisnanın 
muttasıl olmasıdır. Özellikle de cümlelerin olumlu olduğu durumlarda istisnaların 
muttasıl olması esastır. 

Ancak günahların küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrıldığı konusunda 
naslar ve selef-i salihlnin icma' ı vardır. 

Alimler şu iki konuda ihtilaf etmişlerdir: 

a) r Jıı nedir? 

b) Büyük günah nedir? Büyük günahların sayısı ve tarifi var mıdır? 

Şimdi bu iki konuyu ayrıntılı biçimde ele alalım: 
• 

a) �I nedir? Bazı selef alimlerinden nakledildiğine göre bu ifade, bü-
yük dahi olsa bir kez günaha bulaşıp sonra bir daha o günahı işlememeyi ifade 
eder. Beğavl şöyle bu görüşün Ebu Hureyre , Mücahid, Hasan-ı Basri ve Ata'nın 
rivayetine göre İbn Abbas'a ait olduğunu belirtmiştir. Abdullah İbn Amr İbn Ass 
şöyle demiştir: "Şirkin dışındaki gün

.
ahlara r-Jlı denir." Süddl de şöyle demiştir: 

"Ebu Salih şunları anlattı: Bana r-;...Ui �!  hakkında soru sordular. Ben de şöyle 
yanıt verdim: Bu, kişinin bir günaha bulaşıp sonra onu tekrarlamaması anlamına 
gelir. Sonra bu soru cevabı İbn Abbas'a anlattım. O da bunun üzerine "Yüce bir 
melek sana yardım etmiş . "  dedi. 
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Çoğunluğa göre, �I büyük günahların dışında kalan günahlara denir. İbn 
Abbas'tan nakledilen iki rivayetten sahih olanı da bu doğrultudadır. Nitekim, 
Buharl'nin "Sahih" inde Tavus' un kendisinden naklettiği rivayete göre İbn Abbas 
şöyle demiştir: Ebu Hureyre'nin Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nak
lettiği şu sözden daha çok pJJı benzeyen bir şey görmedim: "Allah Teô.lô. insa
noğluna zinadan payına düşeni yazmıştır. Kuşkusuz bunları işleyecektir. Gözün 
zinası, bakmaktır; dilin zinası, konuşmaktır; nefsin zinası, temenni  edip arzula
maktır; cinsel organ bazen bunları doğrular bazen de yalanlar. " 

Ayrıca bu hadisi İmam Müslim Süheyl İbn Ebi Salih ve onun babası kana
lıyla Ebu Hureyre' den nakletmiştir. Bu rivayette ise şöyle geçmektedir: "Gözlerin 
zinası, bakmak; kulakların zinası, dinlemek; dilin zinası, konuşmak; elin zinası, 
dokunmak; ayağın zinası ise gitmektir. " 

Kelbi şöyle demiştir: "plıı iki türlüdür. Birincisi Allah Teala'nın kendisi için 
dünyada bir had koymadığı, ahirette de bir ceza zikretmediği günahlardır. Bu tür 
günahlar, büyük günahlara ve çirkin davranışlara ulaşmadığı sürece beş vakit 
namaz tarafından affettirilir. İkincisi ise Müslüman' ın defalarca işlediği sonra tev
be ettiği büyük günahlardır. " 

Said İbn Müseyyeb ise şöyle demiştir: "plJı kalbe gelen düşüncelerdir. " 

Hüseyn İbn Fudayl şöyle demiştir: " 1;..4.llı kasıt olmadan harama 
.
bakmaktır. 

Bu tür bakışlar bağışlanır. Eğer kişi ikinci kez bakarsa, bu bakışına p.DI denmez. 
Artık bu, günahtır. " 

Ata'nın İbn Abbas kanalıyla naklettiğine göre Allah Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: 

(Bağışlarsan ey Allahım! Bağışlarsın çok! 

Hangi kulun işlemedi küçük bir günah! )243 

• ... ı � ... • L.:..;. • · · - : �il \ • · · - ıJ I  - � r-- � � 

Üçüncü bir grupta şöyle demiştir: piıı insanların Müslüman olmadan önce 
cahiliye döneminde işledikleri günahları ifade eder. Allah Teala bu günahlardan 
dolayı onları sorumlu tutmayacaktır. Müşrikler Müslümanlara "Daha dün siz de 
bizimle aynı amelleri işliyordunuz!" diyerek sataşıyorlardı .  Bunun üzerine Allah 
Teala bu ayeti indirmiştir: Bu görüş Zeyd İbn Sabit ve Zeyd İbn Eslem'e aittir. 

Doğru olan çoğunluğun görüşüdür. Buna göre plıı bakmak, işaret etmek 
ve öpmek gibi küçük günahlar anlamına gelir. Bu görüş sahabenin ve onlar
dan sonra gelen tabiCınun çoğuna aittir. Ebu Hureyre , Abdullah İbn Mes'Cıd, İbn 

243 Tirmizi, Tefsiru' l-Kur'an, 53. 
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Abbas, Mesn1k ve Şa'bi bu görüştedir. Bu görüş başka bir rivayette belirtilen 
İbn Abbas ve Ebu Hureyre'nin görüşleri ile çelişmez. Onlar söz konusu rivayette 
şöyle demişlerdir: " , (;..q.lJ I Kişinin büyük günaha bulaşıp, sonra bir daha onu işle
memesidir." Çünkü pı laf�ı , Kelbi'nin de söylediği gibi her iki anlama birden 
gelir. Ya da Ebu Hureyre ve Ibn Abbas bir defa büyük günah işleyip, bunda ısrar 
etmeyen, daha doğru ifade ile hayatında bir kez büyük günaha bulaşan kimse
nin durumunu r-illı kavramına dahil etmişlerdir. Onlara göre günah, kendisini 
defalarca işleyen kimse hakkında büyür ve büyük günah haline gelir. 

Bu yorum, sahabenin ileri anlayışından ve engin bilgisinden kaynaklanır. 
Hiç kuşkusuz Allah Teala, bir defa, iki defa ve üç defa kulunun günah işlemesini 
müsamaha ile karşılar. Günahı adet haline getirenlerin, bir çok kez aynı günahı 
tekrarlayanların ise Allah' ın gazabına uğramasından endişe edilir. Bu konuda 
seleften nakledilen rivayetler vardır. Gerçekleşen olaylara itibar etmek, bunu 
göstermektedir. 

Anlatıldığına göre Hz . Ali ' nin huzuruna bir hırsız çıkarılmış. Hz . Ali onun 
elinin kesilmesini emretmiş. Adam "Ey müminlerin emiri! Vallahi bundan baş
ka hırsızlık yapmadım" demiş. Hz. Ali "Yalan söylüyorsun!"  diye çıkışmış. Elini 
kestikten sonra ona "Şimdi bana doğru söyle! Kaç kez hırsızlık yaptın?" diye sor
muş. Adam bir çok defa hırsızlık yaptığını itiraf etmiş. Bunun üzerine Hz. Ali şöy
le demiştir: "Doğru söyledin . Zira Allah Teala, ilk günahta kulunu yakalamaz! "  

İlk işlene.n günah r-J3ı olmasa bile, onun türünden veya benzerindendir. Ebu 
Hureyre ve Ibn Abbas'tan nakledilen iki görüş birbiriyle çelişkili değil, aksine 
uyum içindedir. 

Allah daha iyi bilir. 

Bu lafızda, yakınlaşma ve aralıklarla bir fiili tekrarlama vardır. Nitekim bir 
şeye yaklaşıp ama tam olarak onu

, 
kuşatamayanlar için 1� r-ıi denir. Bundan 

dolayıdır ki, öpücük ve işaret de pi olarak isimlendirilir. Çünkü bunlar, kendi
lerinden sonrakine yaklaşmayı ifade eder. 

L.W 'j! �JJlj!. '1 ıJ)\; cümlesi "O, bizi ancak ara ara ziyaret ediyor. " anlamına 
gelir. 

Dolayısıyla bu lafızda sahabenin bu ayeti tefsir ettiği iki mana da mevcut-
tur. 

Ayetin anlamı "Onlar büyük günahlardan, çirkin davranışlardan kaçınırlar. 
Küçük günahlar ise bundan müstesnadır. Onlardan kaçınmazlar. " şeklinde değil
dir. Çünkü buna göre, küçük günahlardan kaçınmamak, onlar için övgü vesilesi 
olmuş olur. Bu ise imkansızdır. Buradaki istisna kelamın içeriğinden ve anlamın
dan yapılmıştır. Sözün akışı insanların iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrıldığına, Allah 
Teala'nın iyiye iyiliği ile, kötüye de kötülüğü ile karşılık vereceğine dairdir. Daha 
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sonra Allah Teala, iyilerden bahsetti ve onların büyük günahlardan ve çirkin dav
ranışlardan kaçındıklarını belirtti. Bu durumda ayetin içeriği şu şekilde olur: İyi 
kimseler iyiliklerinin karşılığını ve azabdan uzaklaştırılmayı ancak büyük günah
lardan ve çirkin davranışlardan kaçındıkları zaman hak ederler. İşte bu makam
da,r.Jıı ' in istisna edilmesi güzel oldu. Her ne kadar r-illı büyük günah kavramı 
içine girmese de, yine de günah ve çirkin davranış kapsamında yer alır. 

İstisnanın munkatı' olmasının kuralı şudur: Müstesna, müstesna minhin bir 
parçası olmasa veya müstesna minhin lafzının kendisini kapsamasa bile yine de 
onun cinsinden olması gerekir. Buna örnek olarak şu ayeti verebiliriz: J � 'l 
L:JL. -;ı ı_;;J � (Orada boş sözler değil sadece esenlik veren sözler işitirler. )244 
Burada (.;':>\.,;. (esenlik veren sözler) , ı_;.;J (boş sözler) ile aynı cinstendir. Yani ikisi 
de sözdür. Şu ayet de buna örnek teşkil eder: � -11 �1_). 'l j I� � 4-:-i J) J� 'l 
�l.:..Yj (Orada ne bir serinlik ne de içilecek bir şey tadarlar. Yalnız kaynar su ve 

irin içerler. )245 Kaynar su ve irin, tatma konusunda serinlik ve içileceklerle aynı 
cinste birleşmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki ilk örnekteki ayette şöyle buyrulmuştur: "Onlar orada 
sadece ve sadece esenlik veren sözler işitirler. " İkinci örnekteki ayette ise şöyle 
buyrulmuştur: "Sadece ve sadece kaynar su ve irin tadarlar." 

-* ': :�iı rk o�l �n � lS.iSij � �lj �rr�'j; LŞ�I �i_) 
" ... ' " o , 

�rv9 JJ LŞ.f.ll �ı;µ �,. ,,  if' y. � J � � � ri �r o, lS.J'.. 

,J:r a.)._' , l.4 �1 .Jl.J� , ,\ �l - .!r A)._' - ·· t - �  � - - ı  , _:: �t "\ r � _ - ! - ı..r::' J "' r L>.r- JJJ J-l J J..T 
33. Gördün mü o yüz çevireni? 
34. Biraz verip sonra vermemekte direneni. 
35. Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor? 
36. Yoksa Musa'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi ol

madı mı? 
37.  Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal 

sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı? 
38. Gerçekten h içbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklene

mez. 
39. Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur. 

244 Meryem 19/62. 
245 en-Nebe 78/24-25. 
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Tefsiri : 

Bu ayetten ne kastedildiği hakkında alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Dirilerin amelinin ölülere fayda vereceğini inkar edenlere cevap veren bazıları, 
bu ayette (39. ayet) insan ile kafirin kastedilmiş olduğunu iddia etmiştir. Çünkü 
onlara göre mümin kimse hem kendi çalışmasının hem de kendisi için çalışılma
sının faydasını görür. Bu konuda çeşiili deliller ileri sürmüşler ve şöyle demişler
dir: "Delil olduğu zaman bu şekilde tahsis yapmak caizdir. " 

Bu cevap gerçekten de zayıftır. Buna benzer umum sigalarıyla sadece kafirler 
kastedilmez. Aksine, hem Müslümanlar hem de kafirler kastedilir. Bu ayetteki 
(39 . ayet} umum sigası, kendisinden önceki şu ayetteki umum sigasına benzer: 
<..>).İ jjJ �jjlj )j :J\ (Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yük
lenemez) . Başından sonuna kadar ayetlerin akışı, şu ayetlerden dolayı burada 
umum mananın kastedildiği konusunda açık beyan niteliğindedir: .j _;..;, •:� : 0\j 
J_;\iı <-l>jı �� � tSj. (Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecek
tir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. )Bu ayetlerde bahsi geçen çalışma, 
kesinlikle hayır ve şerri kapsamaktadır. O zamiri ise , iyi ve kötü kimseyi, mümin 
ve kafiri göstermektedir. Buradaki durum, şu ayete benzer: "Artık kim zerre ka
dar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer yapmışsa onu görür. "246 
Benzer bir durum da şu kuds! hadiste söz konusudur: "Ey kullarım! işte bunlar 
amelleriniz. On ları sizin için sayacağım. Sonra tam olarak onların karşılığın ı  size 
vereceğim. Kim hayırla karşılaşırsa Allah 'a hamd etsin, kim de bunun dışında 
bir şeyle karşılaşırsa sadece nefsini kınasın!"247 Bir benzer durum da şu ayette 
mevcuttur: "Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, 
sonunda O'na kavuşacaksın. "248 

Bir çok müfessirin Kur'an'da geçen "insan" kelimesini tefsir ederken "Bura
da insan lafzı ile Ebu Cehil kastedilmiştir. " ,  "Burada insan lafzı ile Ukbe İbn Ebf 
Muayt kastedilmiştir. " ve "Burada insan lafzı ile Ve/fd İbn Muğire kastedilmiştir." 
demelerine adlanılmamalıdır. Kur' an bu tür yorumlardan daha yücedir. Doğrusu 
şu ki, insan ile bildiğimiz insan kastedilmiştir. Bu kelime her hangi bir şahsa has
redilmemiştir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi :  "insan, muhakkak h üsrandadır. "249, 
"Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. "250, "Gerçekten insan, pek hırslı 
(ve sabırsız) yaratılmıştır. "251 , "Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir 
insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. "252, "Doğrusu insan çok zalim, çok 

246 ez-Zilzal 99/7-8 
247 Müslim, Birr ve sıla, 55 . 
248 el-İnşikak 84/6. 
249 el-Asr 103/2. 
250 el-Adiyat 10016. 
251 el-Maaric 70/19. 
252 el-Alak 96/6-7. 
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nankördür!"253, "Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. "254, Zatı 
ve nefsi bakımından insanın durumu, bu ayette anlatıldığı gibidir. insanın bu 
vasıflardan sıyrılması kendi sayesinde değil, ancak Rabbinin lütfu ve ona na
sip edeceği tevfik ile mümkündür. Zatında sadece bu sıfatlar vardır. Kendisinde 
bulunan bütün nimetler ise , yalnızca Allah Teala' dan gelir. Yüce Allah kuluna 
imanı sevdirir, onu kalbinde güzel gösterir. Kuluna küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin 
gösterir. Kulun kalbine imanı yazan O'dur. Peygamberlerini ve dostlarının kendi 
dini üzerinde sabit kılan O' dur. Kötülükleri ve çirkinlikleri onlardan savan yine 
O' dur. 

Bazı alimler bu ayet (39. ayet) hakkında şöyle demişlerdir: "Burada bizden 
öncekilerin şeriatından haber verilmiştir. Bizim şeriatımız ise, insanın hem kendi 
çalıştıklarının hem de başkalarının onun için yaptığı amellerin ona fayda vere
ceğine delalet etmektedir. " Bu görüş de ilk görüşten daha zayıftır. Çünkü Allah 
Teala, öncekilerin şeriatını iptal edecek tarzda değil de, onaylayıp kendisiyle delil 
getirmek için anlatmıştır. Bundan dolayıdır ki, sonraki ayetlerin birinde şöyle bu
yurmuştur: "Yoksa Musa 'ya indirilen kutsal sayfaların içeriğinden haberi olmadı 
m ı?"255 Eğer bu husus, bizim şeriatımızda batıl olsaydı, Allah Teala açıklama 
yapar ve delil getirir tarzda bunu anlatmazdı. 

Bazı alimler ise bu ayetteki lam harf-i ceninin ala anlamında olduğunu söy
lemiştir. Buna göre ayet şu şekildedir: "İnsanın aleyhine ancak kendi yaptıkları 
vardır." Bu görüş, ilk iki görüşe göre daha batıldır. Çünkü kelam bu görüşten 
anlaşılan anlamın zıddı için konmuştur. Böyle bir şey mümkün olamaz. Arap dili 
açısından da bu uygun değildir. 8.lıı � �J\ (Işte lônet onlar içindir. )256 ayeti 
ise buna delil olmaz. Çünkü burada lam harf'.. i cerri kullanılması gereken yerde 
kullanılmıştır. Bir başka ifade ile bu harf-i cerr ile anlam şu şekilde olur: Onların 
payı ve nasibi lanettir. Araplar � J:l J (Benim için bir dirhem vardır. )257 sözü, 
�J;, � (Benim üzerime bir dirhem vardır. ) 258 anlamına gelmediği bilinir. 

Bir başka _srup da şöyle demiştir: Bu ayette hazif vardır. Takdiri ise şu şekil
dedir: � lA '11 .:ı�>'-J � �lj :J � Ji (Gerçekten insan için, çalıştığından veya 
kendisi için çalışılmasından başkası yoktur. ) Bu da ilk görüşe benzer. Yine burada 
da, surenin akışının h içbir surette delalet etmediği bir hazif söz konusudur. Ayrıca 
bilgisizce Allah adına ve Kur' an adına yorum yapmaktır. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: Bu ayet, "İman eden ve soylarından ge
lenlerde, imanda kendilerine tabi olanlar (var ya) !  İşte biz, onların nesillerini de 

253 İbrahim 14/34. 
254 el-Ahzab 33/72. 
255 en-Necm 53/36. 
256 er-Ra'd 1 1/25. 
257 Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı şu şekildedir: Benim bir dirhemim var. 
258 Bu ifadenin tam Türkçe karşılığı şu şekildedir: Benim bir dirhem borcum var. 
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kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazan
dıklarına karşı bir rehindir "259 ayeti ile neshedilmiştir. Bu görüş İbn Abbas' tan 
nakledilmiştir. Bu görüşte zayıftır. Bir ayetin hükmü, sadece İbn Abbas'ın veya 
başka birinin "bu ayet neshedilmiştir. " sözü ile ortadan kaldırılamaz. Kaldıki bu 
iki ayeti uzlaştırmak imkansız değildir. Şöyle ki, oğullar, ahirette babalarına tabi 
olurlar. Tıpkı dünyada onarla tabi oldukları gibi .  Buradaki tebaiyet, babaların 
kendi çabaları ile nail oldukları sevap ve kazandıkları değerden ileri gelir. Çocuk
ların derece bakımından babalarına katılmaları ise , kendi çabaları ile olmamıştır. 
Buradaki çalışma, çocuklara değil, babalara aittir. Allah Teala çocukları onların 
derecesine yükseltmek suretiyle babaların mutluluktan gözlerinin ışıldamasını 
sağlamıştır. Oğullara ise , kendilerinin yapmadığı bir amelden ötürü lütufta bu
lunmuştur. Tıpkı Cennetteki gençler, huriler ve Allah' ın Cennet için yarattığı di
ğer mahluklar gibi .  Bunlar da amelleri olmadan onların derecesine Allah' ın lütfu 
ile çıkmıştır. Allah Teala'nın hiçbir hayır işlemeden, hiçbir güzel amel yapmadan 
Cennete soktuğu kulların durumu da buna benzer. 

"Gerçekten h içbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez. Gerçek
ten insan için, çalıştığından başkası yoktur " ayetleri muhkemdir. Allah Teala'nın 
adaleti, hikmeti, mukaddes kemali bu ayetlerde anlatılanı gerektirmektedir. Akıl 
ve fıtrat da buna şahitlik etmektedir. İlk ayet, kişinin başkasının suçu yüzünden 
cezalandırılmayacağı ilkesini koyar. Bir başka ifade ile suçun, şahsiliği prensibini 
getirir. İkinci ayet ise , kişinin ancak kendi ameli ve çalışması sayesinde kurtuluşa 
ereceğini ifade eder. 

İlk ayet kişiye , başkasının suçu yüzünden cezalandırılmayacağı güvencesini 
verir. Halbuki dünyadaki yöneticiler başkasının suçu yüzünden masum insanları 
cezalandırabilir. İkinci ayet kişinin, babasının, kendinden önce yaşamış insanla
rın veya şeyhlerinin ameli sayesinde kurtulma ümidi beslemesine mani olur. Boş 
ümit besleyenlerin hali böyledir. 

İyice düşünüldüğü zaman bu iki ayetin yan yana gelmesinin ne kadar güzel 
olduğu ortaya çıkar. Buna benzer bir durum da şu ayetlerde mevcuttur. "Kim 
hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğru
luktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah 
yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe ( kimseye) azap edecek 
değiliz. "260 

Allah Teala düşmanları için dört hüküm vermiştir. Bunların her biri son de
rece adaletli ve h ikmetlidir. 

a) Kulun iman edip ve amel-i salih işlemeye sevk edilmesi , başkası için de
ğil kendisi içindir. 

259 et-TCır 52/21 .  
260 el-Isra 1 7/15 
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b) Kulun bunları yapmayıp dalalete düşmesi, başkasının aleyhine değil 
kendi aleyhinedir. 

c) Hiç kimse başkasının suçu ile sorumlu tutulamaz. 

d) Peygamberler vasıtasıyla aleyhlerinde delil sabit olmadığı müddetçe hiç 
kimseye azab edilmez. 

Bu dört hükümde bulunan Allah'ın adaleti , h ikmeti, lütfu ve yalancı ümitlere 
kapılmış ve aldanmış insanlara verdiği cevapla Allah\ O'nun isimlerini ve sıfat
larını bilmeyen kimselere verdiği yanıt iyice düşünülmelidir. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: "Burada insan ile kast edilen ölüler değil, 
dirilerdir." Bu görüş de birinci görüş gibi fasittir. 

Bu görüş tamamen, umum ifade eden bir lafız hakkında yapılan kötü tasar
rufun neticesi ortaya çıkmıştır. Bu tasarrufta bulunan kimse, yorumlarını lafızla
rın delaletine göre yapmamıştır. Onlara konuldukları ve ilk etapta akla gelen an
lamlardan başkasını yüklemiştir. Bu tasarruf kesinlikle fasittir. Ayetlerin akışı, dini 
kurallar, deliller ve örfler bunu geçersiz kılmaktadır. Bu kötü tasarrufun nedeni , 
tasarruf sahibinin önyargılı olmasıdır. Görüş sahibi önce bir görüşe sahip oluyor, 
sonra kendi görüşünün aksini gösteren her şeyi, mümkün olabilecek her yolla 
reddediyor. Ona göre inandıklarına aykırı olan deliller, saldırıya geçmiş düşman 
gibidir. Bu yüzden onları ne şekilde savacağına aldırış etmezler. Halbuki hakkın 
delilleri çelişmez. Birbirini çürütmez. Aksine biri diğerini tasdik eder. 

Bir diğer grup da şöyle demiştir: Ebu'l-Vefü İbn Akil şunları söylemiştir: "Ka
naatimce en güzel yorum şu şekildedir: İnsan , çalışması ve güzel ilişkileri saye
sinde dostlar edinir. Zaman içinde hanımları, çocukları olur. İnsanlara karşı bol 
bol hayır işler ve sevgi besler. Bu kimseler de, kendisine merhamet diler, çeşitli 
ibadetleri yapıp sevabını ona bağışlarlar. Ancak bütün bunlar, onun çalışması 
sayesinde olmuştur. Nitekim Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyur
muştur: 'Kişinin yediği en güzel şey, kendi kazancıdır. Şüphesiz oğlu da onun 
bir kazancıdır. '261 Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bir başka hadisteki 
şu sözü bu görüşe delalet etmektedir: "insan ölünce, üç ameli dışında bütün 
amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, ar
kasından dua eden hayırlı evlat. "262 Buradan hareketle İmam Şafii, bir babanın 
yerine oğlunun hac ibadeti için gerekli harcamaları yapması durumunda onun 
hakkında haccın farz olacağına hükmetmiştir. Çünkü artık babanın binek ve er
zak problemi çözülmüştür. İmam Şafü yabancı birinin bu harcamaları karşılaması 
durumunda ise bu hükmü vermemiştir. 

261 Ebu Davud, İcare, 43; Tirmizl, Ahkam, 22; Nesfü, Büyu', . 
262 Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebu Davud, Vasaya 14; Tirmizl, Ahkam 36; Nesfü, Vasaya 8. 
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Bu, mutedil bir izahtır. Ancak bunun şu şekilde tamamlanması gerekir: Kişi, 
Allah'a ve Resulüne iman ve itaat sayesinde kendi amelinin yanı sıra Müslü
man kardeşlerinin amelinden yararlanmak için de çalışmış demektir. Tıpkı dün
yada kendi amelinin yanı sıra onların amelinden yararlandığı gibi ahirette de 
yararlanabilir. Müminler, cemaatle namaz kılmak gibi birlikte yaptıkları ameller 
konusunda birbirlerinin amellerinden yararlanabilir. Mesela cemaatle namaz kı
lan kimse, başkasının kendisiyle birlikte namaz kılmasından ötürü yirmi yedi kat 
sevap kazanır. Burada başkasının ameli onun sevabının katlanmasına vesile ol
muştur. Tıpkı kendi amelinin arkadaşının sevabının katlanmasına vesile olduğu 
gibi .  Hatta cemaatle namaz kılma hususunda, cemaat sayısı arttıkça, sevabında 
artacağı söylenmiştir. Cihadda, hacda, emr-i bi' l-ma'rlıf nehy-i ani'l-münker yap
mada, iyilik ve takva konusunda yardımlaşmada da, başkalarının amele iştiraki 
ile aynı durum söz konusu olur. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- parmaklarını kenetleyerek şöyle 
buyurmuştur: "Mü 'min mümin için, bir kısmı diğer kısmını  tutan bir yapı gibidir " 
Bu durumun dünya işlerinden çok dini konularda daha evla olması herkesçe bi
linmektedir. Müslümanın Müslüman topluluğu ile İslam dairesi içinde yer olması, 
Müslümanların hem hayatta iken hem de ölümden sonra birbirine fayda sağla
masının en büyük vesilelerinden biridir. Bir de Müslümanların birbirlerine yaptığı 
dualar vardır. Ayrıca Allah Teala arşı taşıyan melekler ile arşın etrafında bulunan 
meleklerin müminler için bağışlanma dileyip dua ettiklerini bildirmiştir.263 

Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- gibi bazı 
peygamberlerin müminler için dua edip bağışlanma diledikleri bildirilmiştir. Kul 
imanı sayesinde, kendisine yapılan bu duaya kavuşmuştur. Adeta bu dua, onun 
bir çalışmasının ürünüdür. 

Şu husus bu durumu daha da iyi açıklamaktadır: Allah Teala, imanı mümin 
kimsenin inanan kardeşlerinin dua ve amellerinden faydalanmasının bir vesilesi 
kılmıştır. Bu yüzden iman eden kimse, kendisini faydaya götürecek vesileyi yeri
ne getirmiş olur. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- Amr İbn As'a söylediği 
şu söz de buna delalet etmektedir: "Eğer baban tevhidi kabul etmiş olsaydı, bu 
ona fayda verirdi. " Yani babasının ölümünden sonra köle azat etmesi ona fayda 
verirdi .  Eğer onun babası gerekli olan şartı yerine getirmiş olsaydı ,  köle azat 
etmenin sevabını elde etmek için gerekli ameli işlemiş olurdu. Bu yorum son 
derece güzel ve isabetlidir. 

Bir başka grup ise şöyle demiştir: Kur' an başkasının amelinden yararlan
mayı nefyetmedi. Sadece o, başkasının çalışması sonucu bir şeye sahip olmayı 

263 "Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tes
bih ederler, O'na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin 
rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, 
onları Cehennem azabından koru' (derler) ." Gafir 40/7. 
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nefyetti . İki durum arasında apaçık fark vardır. Allah Teala, kulun ancak çalıştığı 
şeyleri elde edeceğini, başkasının çalıştıklarının ise o çalışanların mülkünün ol
duğunu, bu kimselerin dilerse bunları başkasına verebileceğini, dilerse kendisi 
için tutacağın ı  haber verdi. Allah Teala "İnsan ancak yaptığının faydasını görür. " 
buyurmadı . Hocamız bu görüşü tercih etmiştir.264 

40. Onun çalışması, ilerde kesinlikle gözler önüne serilecektir. 
41 . Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir. 
42. Sonunda kesinlikle Rabb 'inin h uzuruna varılacaktır. 

Tefsiri : 
Bu son ayet, büyük bir hazine içermektedir. O da şudur: Allah'ın rızası gö

zetilmeden hedeflenen her gaye, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Asla O' na ula
şamaz. Yalnızca bütün işlerin kendisine döndüğü varlığa dönülecektir. Her şey 
O'nun yaratmasına, dilemesine, hikmetine ve adaletine döner. O bütün arzu
lanan her şeyin son noktasıdır. O'nun rızası için sevilmeyen her türlü sevgilinin 
aşkı, sıkıntı ve azab olur. O' nun rızasını kazanmak için yapılmayan her türlü 
amel, sonuçsuz ve batıldır. O'na ulaşmayan bütün kalpler bedbahtır, O' nun mut
luluğundan ve kurtuluşundan uzaktır. O'ndan istenen şeylerin tamamı şu ayette 
mevcuttur: "Her şeyın hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. "265 Allah için isteni
len her şey de bu ayette toplanmıştır: "Sonunda kesinlikle Rabb 'inin huzuruna 
varılacaktır. '' Allah'ın ötesinde arzulanılacak bir gaye yoktur. O'nun dışında va
rılacak bir son yoktur. 

Bunun altında tevhidin büyük bir sırrı yatmaktadır. Şöyle ki; kalp, ancak 
Allah'a ulaşınca sükuna erer, huzur bulur ve sakinleşir. O'nun dışında sevilen ve 
arzulanan bütün varlıklar, O'nun rızası dışındaki gayelerdir. 

Zatı sevilmesi hedeflenen ancak bir varlık vardır. O da dönüş kendisine olandır. 

Dönüşün iki varlığa olması imkansızdır. Tıpkı yaratılmışların iki varlıktan var
lık alemine çıkması gibi. Kimin sevgisi, arzusu, iradesi ve itaati O'nun dışındaki 
bir varlığa yaslanırsa bu gayretleri boşa gitmiş demektir. Tamamen kendisinden 
uzaklaşmış ve ayrılmıştır. Kimin de sevgi, arzu, korku ve isteği Allah Teala'ya 
dayanırsa, O'nun nimetlerini, lezzetlerini, huzur ve mutluluğunu sonsuza kadar 
elde eder. 266 

264 er-Ruh, s. 125-129. 
265 el-Hicr 15/2 1 .  
266 el-Fevfüd, s .  196-197 .  



146 ·:· Bedai'ut-tefslr 

43. Doğrusu, güldüren de ağlatan da O'dur. 

44. Gerçekten öldüren de, dirilten de O'dur. 

45. Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O'dur. 
46. Bir nutfeden (rahimlere) döküldüğü zaman. 

47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 
48. insana zenginlik veren de gözünü doyuran da O'dur. 
49. Doğrusu Şi 'ra yıldızının Rabbi de O'dur. 

50, 51 . Ilk Ad milletini, Semud milletin i  yok edip geri bırakmayan 
O'dur. 

52. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helak 
etmişti ) .  

53. Lut'un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri alt- üst eden O'dur. 

54. Onların başına getireceğini getirdi! 

55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. 
56. Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. · 
57. Kıyamet günü iyice yaklaştı. 

58. Onu (vaktini) Allah 'tan başka açığa çıkaracak yoktur. 
59. Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? 

60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! 

61 . Ve siz şarkı söylemektesiniz! 

62. Haydi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. 

Tefsiri : 

İkrime İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: ··., .>-- kelimesi, Hımyer di
linde şarkı söylemek anlamına gelir. " Nitekim bir kadından şarkı söylemesi isten
diği zaman L:J '-?-� ..... \ denir. Ebu Zübeyd de şöyle demiştir: 
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Sahradaki rüzgarın sesi sanki kendisine şarkı söylenirken 

Şarap içen nedimler için bir şarkı gibidir. 

·:· 147 

Ebu Ubeyde şöyle demiştir: ")�\ kendisine şarkı söylenen kişi anlamına 
gelir." İkrime ise şöyle demiştir: "Müşrikler Kur' an' ı işittikleri zaman şarkı söyler
lerdi . Bunun üzerine bu ayet nazil oldu . 

Bu yorumlar, bu lafzın gaflet anlamına geldiğini ifade eden görüşlerle çeliş
mez. 

Müberrid şöyle demiştir: "Bu kelime, insanların kendileriyle meşgul olup bir 
şeyden gafil olmaları veya kendilerini meşgul eden bir sevince sahip olmaları 
anlamına gelir. Nitekim şair şöyle demiştir: 

Fırlattı oklarını zamanla gelen musibetler savaşanların eşlerine 

Yaşadıkları tasa kadar eyledi onları her şeyden gafil ve ilgisiz . . .  

İbnu'l-Enbarl şöyle demiştir: "...l.oU\ kelimesi, oyalanan, gafil olan, büyükle-
nen ve ayakta duran anlamlarına gelir. " 

İbn Abbas ayeti "Ve siz büyükleniyorsunuz."  şeklinde tefsir etmiştir. Dahhak 
da bu ayeti, "Ve siz yoldan çıkmakta ve şımarmaktasınız . "  şeklinde yorumlamış
tır. Mücahid ise "Ve siz kızıp kinleniyorsunuz." şeklinde izah etmiştir. 

Diğer müfessirler ise bu lafzı, gaflet içindesiniz, oyalanmaktasınız ve yüz çe
virmektesiniz şeklinde açıklamışlardır. 

Şarkı anlamı ..L....... kelimesine verilen bu manaların tamamını içerir. Bu keli
menin şarkı anlamı dışında on dört manası daha vardır. 267 

İkrime İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: '\, .... ....- kelimesi, şarkı söy
lemek anlamına gelir." Birinin şarkı söylediğini ifade etmek için .:ı'YJ ...L..- denir. 
Ayrıca bu kelime eğlenmek, yüz çevirmek, gaflete düşmek, kendini beğenmek ve 
şımarmak anlamlarına gelir. 

Bu manalar, ayetteki bu kelimenin şarkı olarak tefsir edilmesine engel teşkil 
etmez. Çünkü şarkı, bütün bunların meyvesidir. Oyalanmak, gaflet içinde olmak, 
yüz çevirmek, kendini beğenmek ve şımarmak şarkı söylemeye sevk eder. Bun
ların tamamı kulluk ile çelişir. 268 

267 İğasetu'l-leheffın, 1, 258. 
268 el-Kelam fi meseleti's-sema' , s. 1 13-1 14. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1. O Saat (Kıyamet) yaklaştı ve ay yarıldı. 

2. Eğer bir ôyet (mucize) görseler, yüz çevirirler ve: "Devam edip 
giden bir büyüdür" derler. 

3. Hem de yalanladılar ve hevôlarına uydular. Hô/buki her işin karar
laştırılmış bir vadesi vardır. 

4. Anda/sun, onlara kendisinde alıkoyucu özelliği olan haberler gel
miştir. 

5. En üstün seviyede ve yeterli bir h ikmettir, (o) .  Uyarılar ise fayda 
vermiyor. 

6. O halde , onlardan yüz çevir. O çağırıcının bilinmedik bir şeye 
çağıracağı o günde; 

7. Gözlerinden zilletleri okunarak darmadağın çekirgeler gibi kabir
lerinden çıkarlar; 

8. Davetçiye h ızlıca koşarak. Kôfirler: "Bu zorlu bir gündür!" derler. 

9. Bunlardan önce Nuh 'un kavmi yalanlamıştı. Kulum uzu yalanladı 
onlar: "(O) delidir" dediler ve o, (tebliğden)  alıkonulmuştu. 

1 0. Nihayet o da Rabbine : "Ben, gerçekten yenik düşürüldüm, artık 
intikam ( ımı )  al" diye dua etti. 

1 1 .  Biz de sağnak sağnak suyla göğün kapılarını açtık. 

1 2. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık da su, önceden takdir edilmiş 
bir emir üzere birbirine kavuştu. 

13. Onu levhaları ve çivileri olan (gemi)  üzerinde taşıdık. 

14 .  Korumamız altında akıyordu. Nankörlük ile karşılanana mükôfat 
olmak üzere. 

15 .  Anda/sun ki Biz onu bir ôyet olarak bıraktık. O halde var mı ibret 
alıp düşünen? 

16 .  Ya Ben im azabım ve uyarıp korkutma/arım nasılmış? 

1 7. Anda/sun ki Biz Kur'ôn'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 
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1 8. Ad kavmi, (Hud 'u) yalanladı. Ya Benim azabım ve korkutma/a
rım nasılmış? 

1 9. Muhakkak B iz üzer/erine (kendileri için ) uğursuz olan ve sürekli 
olan bir günde, sarsar (gürültülü ve soğuk) b ir rüzgar gönderdik. 

20. İnsanları ( kökten) koparıp atıyordu. Sanki onlar kökünden kop
m uş h urma kütükleri idiler. 

21 . Ya Benim azabım ve uyarıp korkutma/arım nasılmış? 

22. Anda/sun ki Biz Kur'ô.n'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde 
var mı ibret alıp düşünen? 

23. Semud kavmi korkutmaları ( uyarmaları) yalanladı. 

24. "Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? O takdirde h iç şüp
hesiz biz bir sapıklrk ve çılgınlık içinde oluruz" dediler. 

25. "Vahiy, aramızdan ona mı verildi? Hayır o, mağrur ve şımarık, 
çok yalancı birisidir. " 

26. Yarın kimin mağrur ve şımarık bir yalancı olduğunu bileceklerdir. 

27. Gerçekten Biz onlara imtihan olmak üzere o dişi deveyi gönderi
riz. Artık onları gözetle, sabret! 

28. Ve suyun aralarında pay edilmiş olduğunu onlara haber ver. Her 
biri su içme sırasında hazır olsun. 

29. Bunun üzerine onlar arkadaşlarını çağırdılar. O da alacağını alıp 
dişi deveyi önce ayakların ı  biçip devirdi; 

30. Peki ya azabım ve uyarıp korkutma/arım nasıl oldu? 

31 . Hakikaten Biz üzer/erine b ir tek çığlık gönderdik ve hayvan ağılı
na konulan çörçöp gibi oldular. 

32. Anda/sun ki Biz Kur'ô.n'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki öğüt 
alan bir kimse var mı? 

33. Lut kavmi de korkutmaları yalanladı. 

34, 35. Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak 
Lut ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde 
kurtardık. Biz şükredenleri işte böyle mükô.fatlandırrrız. 

Tefsiri : 

Bu ayeti kerimede LUt ailesi ile, onun yakınları ve kavminden kendisine 
iman edip uyanlar kastedilmiştir. 269 

269 Celau'l-efham s. 124-125. 
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36. Anda/sun ki onları (azab için) yakalayıverişimizle korkutmuş 
idiyse de, onlar korkutup uyarmaları şüphe ile karşılamışlardı. 

37. Anda/sun onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak istediler de 
gözlerini silme kör ettik. "Şimdi azabımı ve korkutma/arımı tadın! 

38. Anda/sun yerini bulmuş ve geri çevirilemez bir azab, sabahleyin 
erkenden onları bastırdı. 

39. Biz, her şeyi b ir ölçüye göre yarattık. 

Tefsiri : 

Süfyan, Ziyad İbn İsmail el-Mahzuml, Muhammed İbn Abbad İbn Cafer ka
nalıyla Ebu Hureyre' den şu rivayeti nakletmiştir: 

"Kureyşli müşrikler, kader konusunda tartışmak üzere Hz. Peygamber' e 
-sallallahu aleyhi vesellem- geldiler. Bunun üzerine Allah Teala şu ayetleri indirdi: 

Şüphesiz mücrimler, sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe 
sürüklendik/erinde 'Cehennem 'in elemini tadın ! '  denir. Biz, her şeyi bir ölçüye 
göre yarattık. "270 Bu rivayeti İmam Müslim nakletmiştir.271 

Darakutnl Habib İbn Amr el-Ensari ve onun babası kanalıyla Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kıyamet 
günü gerçekleşince nida eden biri çıkıp 'Allah' ın düşmanları nerede?' diye sesle
necek. Allah' ın düşmanları ise Kaderiye'dir. "  Ancak Darakutnl, Habib'in mechul 
bir ravi olduğunu ifade etmiştir.272 Hadisin isnadı muzdarib'dir. Bu hadis sahih 
olarak sabit olmamıştır. 

Kader konusunda tartışanlar ikiye ayrılır: 
a) Allah Teala'nın kaza ve kaderi konusunda emir ve yasaklarını yok sayan

lar. "Eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de babalarımız. "273 diyenler bu 
gruba girer. 

b) Allah' ın önceden beri var olan kaza ve kaderini inkar edenler. 

270 el-Kamer 54/47-49. 
271 Müslim, Kader, 19;  Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 54; İbn Mace, Mukaddime, 10. 
272 Darakutni'de bu ifadeye rastlamadım. Ancak Taberani "el-Evsat"ta bu rivayeti nakletmiştir. 

Heysem! de "Mecmau'z-zevfıid"de buna işaret etmiştir. bk. Vll, 206. Elbani de bu hadi
sin zayıf olduğunu belirtmiştir. "Kenzu'l-ummal" müellifi de, bu rivayeti Taberani'nin "el
Evsat"ta naklettiğini bildirmiştir. bk. 1 ,  120. Hadis no: 569. 

273 en-Nahl 16/48. 
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Her iki grup da, Allah' ın hasmıdır. Nitekim Avf şöyle demiştir: "Kaderi ya
lanlayanlar, İslam' ı yalanlamış demektir. Çünkü Allah Teala, kaderi takdir edip 
insanları da bir kadere göre yaratmış, ecelleri kadere göre belirlemiş, nzıkları 
kadere göre dağıtmış, bela ve musibetleri kadere göre vermiş, sağlık ve afiyeti de 
bir kadere göre lutfetmiştir. O'nun bütün emir ve yasaklan bir kadere göredir. " 

Ahmed İbn Hanbel de "Kader, Allah'ın kudretidir. " demiştir. İbn Akil bu sözü 
gayet güzel kabul edip şöyle demiştir: "Bu ifade, Ahmed İbn Hanbel'in sahip ol
duğu ilmin büyüklüğünü ve inanç esaslarındaki marifetinin derinliğini gösterir. " 

Ebu' l-Vefa şu sözlerinde haklıdır: "Kaderi inkar etmek, Allah' ın kulların amel
lerini yaratıp, yazıp ve takdir etmeye güç yetirmesini inkar etmek demektir. " 

Kaderiye mezhebinin ilk dönem temsilcileri, Allah Teala'nın kaderi bildiğini 
inkar ederlerdi .  Selef alimleri onları tekfir etme noktasında ittifak etmişlerdi . Bu 
konuya ileride tekrar döneceğiz. 

Ali İbn Ebi Talha' nın rivayetine göre İbn Abbas, "Kulları arasında Allah 'tan 
ancak alimler korkar. " 274 ayetini tefsir ederken şöyle demiştir: "Bu ayetle kastedi
lenler, Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu söyleyenlerdir. " 

Bu yorum, İbn Abbas'ın derin anlayışından, te 'vil ilmine sahip olmasından 
ve isim ve sıfatların hakikatini bilmesinden ileri gelir. Çünkü kelam ehlinin çoğu, 
her ne kadar bu cümleyi kabul etse de, yine de onun hakkını verememiştir. Ka
deri, kulların fiillerinin yaratıldığını inkar edenler ise, bu ayeti olduğu gibi kabul 
etmezler. Allah'ın kendisiyle kfüm olan fiillerini inkar edenler de, bu ayeti olduğu 
gibi kabul etmezler. Hatta açıkça Allah Tea.Ja'nın yaptığı bir fiile gücünün yetme
diğini söylerler. Allah Tea.Ja'nın her gün bir durumçi inde olduğunu, dilediği şey
leri yaptığını kabul etmeyenler O'nun her şeye kadir olduğunu da kabul etmez. 

İnsanların kalplerinin Rahman' ın iki parmağı arasında olduğunu, gerçek
ten onları dilediği gibi çevirdiğini, kalpleri düzeltmek istediği zaman düzelttiğini, 
saptırmak istediği zaman saptırdığını kabul etmeyenler, Allah'ın her şeye kadir 
olduğunu da kabul etmez. 

Allah Teala'nın gökleri ve yeryüzünü yarattıktan sonra arşa istiva ettiğini, her 
gece dünya semasına inerek "Kim Ben' den isterse, ona vereceğim; kim Ben' den 
bağışlanma dilerse , onu bağışlayacağım . "  dediğini, Ağaca inerek Hz. Musa ile 
ağaçtan konuştuğunu, Kıyamet gününden önce yeryüzü sakinlerinden kurtul
duktan sonra buraya ineceğini, kıyamet günü gelip kulları arasında hükmedece
ğini, onlara tecelli edip güleceğini, Mukaddes Zatı 'nı onlara göstereceğini, ayağını 
Cehennem'in üzerine koyacağını , Cehennem ehlinin daralıp birbirini çiğneyece
ği vb . Cenab-ı Allah 'a ait durum ve filleri kabul etmeyenler Allah Teala'nın her 
şeye kadir olduğunu da kabul etmez. 

274 Ffüır 35/28. 
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Ümmetin alimi ve Kur'an' ın tercümanı olan İbn Abbas ' ın sözü ne kadar da 
mükemmel! Malum olduğu üzere o ve diğer sahab!ler Kaderiye'ye kar§ı kesin 
tavır içinde olmu§lardı. 

40. Anda/sun Biz Kur'an'ı ögüt almak için kolaylaştırdık. Peki var mı 
öğüt alıp düşünen ? 

41 . Anda/sun Firavun (ve) hanedanına uyarıp-korkutanlar gelmişti. 

42. Ayet/erimizin hepsini yalanladılar, Biz de onları muktedir ve her
şeye galip gelenin yakalayışı ile alıverdik. 

43. Sizin kafir/eriniz bunlardan hayırlı mıdır? Yoksa (semavi) kitap
larda sizin için bir beraat mı var? 

44. Yoksa onlar: "Biz birbirine yardım eden bir topluluğuz" mu di
yorlar? 

45. Yakında o topluluk yenilecek ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. 

46. Asıl onlara va 'd olunan vakit, kıyamettir ve o kıyamet daha bü
yük bela ve daha acıdır. 

47. Muhakkak ki günahkarlar sapıklıkta ve çılgın ateş içindedirler. 

48. O gün yüzleri üzere ateşe sürüklenirler (ve:) " Cehennem 'in do-
kunmasını tadın" (denilir) . 

49. Çünkü Biz herşeyi bir takdir ile yarattık. 

50. Emrimiz ancak birdir ve bir göz kırpması gibidir. 

51 . Andolsun Biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir dü
şünen? 

52. Yaptık/an her şey, kitaplarda mevcuttur. 



Beda i 'ut-tefslr 

Tefsiri: 

Ata ve Mukatil şöyle demiştir: "Onların yaptıkları her şey, levh-i mahfüzda 
Üzerlerine yazılmıştır. " 

Hammad İbn Zeyd DavO.d İbn Ebi Hind kanalıyla Şa'bi'nin şöyle dediğini 
nakletmiştir: "Yaptıkları her şey, kitaplarda mevcuttur" ayeti şu anlama gelir: On
ların yapmadan önce yapacakları onların üzerine yazılmıştır. 

Bir grup müfessir ise, bu ayetin insanların amellerinin, amel defterlerinde 
yazıldığı anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Ebu İshak ise şöyle demek suretiyle 
iki görüşü uzlaştırmıştır: "İnsanların amelleri, onları işlemeden önce Üzerlerine 
yazılmıştır. İşledikten sonra da karşılığını görmeleri için amel defterlerine kayde
dilmiştir. " Bu, en doğru görüştür. Tevfik Allah'tandır. 

53. Küçük, büyük her şey satır satır yazılıdır. 

54, 55. Takva sahipleri Cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü 
ve yüce Padişahın (Allah 'ın) huzurunda doğruluk koltuklarındadır/ar . .  

Tefsiri: 

Allah Teala Cennet' ini "doğruluk koltukları" olarak isimlendirmiştir. Çünkü, 
Cennet'te bulunan güzel koltuklardan istenilen her şey meydana gelir. Nitekim 
Arapça'da "sadık (doğru) sevgi" ifadesi vardır. Bu ifade ,  sevginin tam olarak te
celli ettiği durumlarda kullanılır. Yine "doğru tatlı" , "doğru hamle" gibi tabirlerde 
bu dilde mevcuttur. Ayrıca kişinin söz ile ne kastettiği hedefine ulaştığı için "doğ
ru söz" tabiri de kullanılır. Doğru/sıdk sözcüğü Arapların dilinde bir şeyin doğru 
ve tam olduğunu ifade eder. Bu yüzden "sözde doğruluk" ve "amelde doğruluk" 
tabirleri kullanılır. Arkadaşa da, sözünü ameli ile doğruladığı için "sadik" derler. 
Sadak ise, okun sertliğini ifade eder. Cesur kimselere doğru hamlede bulunduğu 
için ",_;�l...a..• J.iJ ...;(' tabiri kullanılır. Ayrıca bir şeyi doğrulayan için" ı� Jı� ı�" 
kalıbı tercih edilir. Katıksız sevgi ve dostluğa sadakat denir. Yine bu kabilden 
olmak üzere savaş beni haklı çıkardı anlamına, ;J l::.'i.ll ._;i.J....> sevgi benim haklı ol
duğumu gösterdi manasına, ; ö.:ı _,..JI -?.J....> doğruluk makamı anlamına, ,J� İ . .ı.; 
doğru sözlü manasına ;J.J....> .:ıu doğru giriş anlamına, ;J.J....> J>-..Lo doğru çıkış 
manasına J.J....> f._fa ifadeleri kullanılır. 
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Hasılı bütün bunlar, arzu edilip hedeflenen var olan gerçekler için itlak olu
nur. Batıl ve yalan olan, hiçbir şey ifade etmeyen ve hiçbir şekilde var olan bir 
durumu ifade etmeyen şeyler için kullanılmaz. Bazıları ..;; .. :. ..... i..li (doğruluk ayağı) 
tamlamasını Cennet ile tefsir etmişlerdir. Ayrıca bunu, Cenneti kazandıran amel
ler olarak da yorumlayanlar olmuştur. 

Bunun, daha önce Allah tarafından kendileri için belirlenen kader (sabıka) 
olduğunu ileri sürenler olduğu gibi, hidayet ve vasıtasıyla Cennete nail oldukları 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- olduğunu ileri sürenler de olmuştur. 

Gerçek şu ki; bu görüşlerin tamamı doğrudur. Çünkü onlar için önceden 
Allah Teala tarafından Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- vasıtasıyla takdir edilen 
vesileler sayesinde kazanılan bir takım güzellikler takdir edilmiştir. Bu vesilelere 
tutunmanın mükafatı ise kıyamet gününe saklanmıştır. 

"Doğru lisan" tabiri güzel fiiller ve bütün yollarla gerçekten övülmeyi hak 
eden lisanı ifade eder. Ayrıca bu tabirde, söylenilen sözlerin vakıaya uygun oldu
ğuna işaret söz konusudur. Böyle bir övgü hak edilmiştir, asla batıl değildir. 

"Doğru giriş" , "Doğru çıkış" tabirleri ise, giren ve çıkan kişinin Allah' ın istek
lerini yerine getirmesi, bir başka ifade ile O'nun emrine uygun ve rızasını göze
terek hareket etmesi anlamına gelir. Doğru bir girişle girmek ve doğru bir çıkışla 
çıkmak için yapılan dua, kulun yakardığı en faydalı duadır. Çünkü o, sürekli 
olarak ya bir şeye giriyor ya da bir şeyden çıkıyordur. Her ne zaman ki, giriş ve 
çıkışı Allah rızası için ve O'nun emriyle olursa doğru bir girişle girdirilmiş, doğru 
bir çıkışla da çıkarılmış olur. 

Sadece Allah'tan yardım istenir.275 

275 Hadi'l-ervah, s. 89-90. 
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RAHMAN SÜRESİ 

(78 AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Rahmôn (çok esirgeyici Allah ) ,  

2. Kur'ônı öğretti, 

3. İnsanı yarattı, 

4. Ona beyônı öğretti. 

5. Güneş de ay da hesapladır. 

6. Gövdesiz bitkiler de ağaçlar da (Allah 'a) secde ederler. 

7. Göğe gelince, onu da yükseltti ve mfzônı koydu. 

8, 9. Tartıda haksızlık etmeyin, tartıyı adaletle dosdoğru yapın ve 
tartıyı eksik yapmayın diye (emretti ) .  

Tefsiri: 

"Rahmôn Kur'ôn'ı öğretti" ayetinde zikredilen Kur'an elimizdeki Kitabımızdır. 
Daha sonra "Göğe gelince, onu da yükseltti ve mfzônı koydu" buyurulmaktadır. 
Mizan denilirken adalet ve adalet ve zıddının tespitinde kullanılan alet kastedil
mektedir. Aslında doğru kıyas da mizandır. Ancak eşyanın isimlendirilmesinde 
en uygun olan yol onlara Allah Teala'nın verdiği ismi kullanmaktır. Zira Allah' ın 
verdiği isim (mizan)  adalete delalet etmektedir. Bu da imkan ölçüsünde her za
man herkese vacip olan bir övgü ismidir. Halbuki kıyas böyle değildir. Kıyas hak, 
batıl, memduh (övülmüş} ve mezmum (yerilmiş) diye kısımlara ayrılmaktadır. Bu 
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sebeple Kur'an' da kıyası öven, yeren, emreden ve yasaklayan bir ayet bulunma
maktadır. Çünkü kıyas doğru ya da yanlış olabilmektedir. 276 

"Rahman (çok esirgeyici Allah) ,  Kur' anı öğretti , İnsanı yarattı, Ona beyanı 
öğretti" ayetleri Allah teala'nın varlığın bütün mertebelerini yarattığını göster
mektedir. "İnsanı yarattı" ifadesi dış dünya ile ilgili olan (harici) ve maddi bir te
mele dayanan (ayni) yaratma fiilinden bahsetmektedir. Burada diğer mahlukat
tan ayrı olarak yalnızca insanın zikredilmesinin sebebi daha önce açıklanmıştı . "  
Kur'anı öğretti" ayeti ise ilmi ve zihni varlığın yaratılmasını konu edinmektedir. 
Zira insan Allah'ın yaratmasıyla insan olduğu gibi Kur'an'ı da O'nun öğretme
siyle öğrenmektedir. Yani insanı hem yaratan hem de ona bildiklerini öğreten 
Allah'tır. Bunların ardından " Ona beyanı öğretti" ayeti yer almaktadır. Burada 
ifade edilen beyan, her biri beyan adı verilen üç mertebeyi kapsamaktadır. 

1 .  İnsanın bildikleri arasında ayırım yaptığı zihni beyan. 

2. İnsanın bildiklerini ifade ettiği ve başkalarına aktardığı lafzi beyan. 

3. Şekil ve yazıyla ilgili beyan . İnsan yukarıda zikri geçen lafızları bu beyan 
mertebesinde yazıya geçirmektedir. Bu yazıya bakanlar da onların manasını an
layabilmektedirler. Lafzi beyan işitme gücünü, yazıyla ilgili beyan gözü ve ilk ba
yan da kalbi ilgilendirmektedir. Allah Teala da Kur'an-ı Kerlm'de pek çok yerde 
bu üç organı bir arada zikretmiştir: "Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi 
ondan sorumludur"277 "Siz h içbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından 
çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi "278. Hidayet ve 
faydalı ilim elde etmek için onlardan fayda/anılmamasını ise kınamıştır: "Onlar 
sağırlar, dilsizler ve körlerdir"279 "Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürle
miştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir"280 Bu mesele daha önce 
ayrıntılı olarak incelenmişti .281 

276 İ ' lamu' l-muvakkıln, 1, 180. 

277 el-İsra 1 7/36. 

278 en-Nah! 16/78. 

279 el-Bakara 2/18 .  

280 el-Bakara 2/7 
281 Miftahu dari's-saade, s .  301 . 
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1 0. Yere gelince; onu da oranın yaratıkları için alçalttı. 

1 1 .  Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. 

1 2. Samanlı taneler ve hoş kokulu bitkiler de vardır. 

13. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

14.  (İlk) insanı  testi gibi ses veren kupkuru çamurdan yarattı . 

1 5. Cinn i  de dumansız ateşten yarattı . 

1 6. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

İnsanların İslam'ın ilkelerine uymak, yasaklarından kaçınmak zorunda ol
duklarını gösteren delillerinden biri de Rahman suresidir. Çünkü bu surede Allah 
Teala iki türün yaratılışından bahsetmektedir: "(İlk) insanı testi gibi ses veren 
kupkuru çamurdan yarattı. Cinni de dumansız ateşten yarattı "282 

İki türe de ayete inanmalarını sağlayacak, onu yalanlamamalarını engelle
yecek, Allah' ın vadettiklerine yönlendirip cezalarından korkutacak, onları tehdit 
edecek ve günahlarının neticesinden haberdar edecek bir tarzda şöyle hitap et
mektedir: "Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka (insanlar ve cinler), yakında 
sizin hesabınıza bakacağız"283 Allah Teala bunları bildiği için onları tespit etmek 
amacıyla sorgulayacak değildir. Bilakis günahkarlar yüzlerinden tanınacaktır 
ve perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. Rabbimiz bunun ardın
dan insanların ve cinlerin karşılaşacakları ödüllerden ve cezalardan bahsetmiş
tir. Bütün bunlar insanların ve cinlerin emre ve nehye muhatap olduklarını ve 
bunların gereğini yerine getirmekle mükellef tutulduklarını; amelleri karşılığında 
da ödüllendirileceklerini ya da cezalandırılacaklarını açıkça ortaya koymakta
dır. Sünenü't- Tirmizl'de nakledilen bir hadiste Cabir b. Abdillah' ın naklettiğine 
göre Hz. Peygamber bir gün ashabına Rahman suresini sonuna kadar okumuş, 
onlar da sessizce dinlemişlerdir. Bunun üzerine Resulullah "Cin gecesi bu sureyi 
onlara okuduğum zaman onlar sizden daha güzel dinlediler. Ne zaman "O hal
de, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? " ayetini okusam "Ey 
Rabbimiz! hiç bir nimetini yalanlamıyoruz. Hamd yalnızca sanadır!" dediler"284• 
Bu hadis cinlerin zeka ve kavrama gücüne sahip olduklarını, kendilerine yöne
lik hitabın gereğini bildiklerini ve kendilerinin kastedildiğini anladıklarını göster
mektedir. Bu surede yer alan "Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve 
cinler) , yakında sizin hesabınıza bakacağız" ayeti İslamiyet'in ilkeleriyle mükellef 
tutulmuş insan ve cinler için bir nevi tehdittir. 

282 er-Rahman 55/14-15 .  
283 er-Rahman 55/31 .  
284 Tirmizl, Tefslru' l-Kur'an, 55; Taberi, Tefsir, XXVII, 123; Bezzar, Müsned, I I I ,  74. 
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Katade şöyle demiştir: Bu dünyanın yok olup gideceği, ardından ahiretin 
gelip dünyada yapılanların hesabının görüleceği anlamına gelmektedir. Hiç bir 
şey Allah Teala'yı başka bir şeyi yaratmaktan alıkoyamaz285• Arapça'da ferağ 
(t'.J) kelimesi "boş kalmak, ayrılık" lugat itibariyle bü�yesinde iki yön barın
dırmaktadır: Bunların ilki meşguliyetten boş kalmaktır. ikincisi ise "yönelmek" 
anlamındadır. Bu ayette geçen � kelimesiyle ikinci anlam kastedilmektedir. 
Yani ahirette amellerinin karşılığının verileceği ifade edilmektedir. 

1 7. O hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batın ın Rabbidir. 

18. O halde Rabbinizin n imet/erinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Kur'an' da doğu (J�I) ve batı ('-:-' ; .. .Jı) kelimelerinin bazan, çoğul bazan 
iki doğu iki batı şeklinde tesniye (ikili) ve bazan da tekil gelmesi bunların bulun
duğu ayetlerdeki bağlamla ilgilidir. Doğu ve batı kelimelerinin çoğul geldiği yere 
örnek olarak "Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğu/arın ve 
batıların Rabbine yemin ederim kif "286 ayetini gösterebiliriz. Tesniye (ikili) hali 
ise "O hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batın ın Rabbidir. O halde Rabbini
zin n imet/erinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"287 ayetlerindedir. Tekil form ise 
"O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız 
O'nun himayesine sığın !"288 ayetinde yer almaktadır. Ayetlerin bağlamına göre 
doğu ve batı kelimelerinin tekil, ikili ve çoğul gelmesindeki yüce hikmet bir dü
şünülürse Kur'an'ın azamet ve üstünlüğü anlaşılacaktır. Onu hikmet sahibi Allah 
Teala'nın indirdiği kitap olduğu farkedilecektir. Çoğul kelimelerin geldiği ayette 
yıl boyunca güneşin doğuş ve batış yerleri kastedilmektedir. Bilindiği üzere bu 
yerler birden fa.dadır. 

Tekil formun yer aldığı yerde doğu ve batının yönlerinden bahsedilmektedir. 
ikili formun bulunduğu ayette ise güneşin yükseldiği ve alçaldığı iki doğuya ve 
yükselip alçaldığı iki batıya atıf yapılmaktadır. Çünkü güneş yükselmeye başlar 
ve zirve noktaya ulaşır. Burası yükseliş doğusudur. Sonbahar ve kış ayları bura
dan ortaya çıkmaktadır. Allah Teala yükseliş doğusunu bir doğu alçalış doğusu-

285 Yani t'J:.-. kelimesi insanların ve cinlerin hesabı görüleceği zaman Allah başka işlerini bıra-
kacak anlamına gelmemektedir ( çev. } . 

286 el-Mearic 70/40. 
287 er-Rahman 55/17-18 .  
288 el-Müzzemmil 73/9. 
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nu da bir doğu olarak belirlemiştir. Bunların mukabilinde ise yükseliş batısı ve 
alçalış batısı yer almaktadır. İşte Kur'an' da doğu ve batı kelimelerinin neden tekil, 
ikili ve çoğul geldiklerinin açıklaması budur. Bu formların ayet bazında ele alınıp 
açıklanması meselesine gelince buna eğilen ve bunu izaha çalışan bir kimseyi 
görmemekteyiz . 

Kanaatimizce bu formların her bir ayette neden farklı bulunduğunun tespiti 
ilgili ayetin bağlamından çıkarılabilir. Örneğin Rahman suresinde ikili ifadenin 
(0 hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batının Rabbidir) kullanılması surenin 
bir bütün halinde çiftlerden bahsedip ikili form içermesinden ileri gelmektedir. 
Allah Teala bu surede sırasıyla kadın iki türünü (yaratma ve ta'zim) ,  alemin 
iki aydınlatıcısını ve ışık kaynağını (güneş ve ay) , bitkilerin gövdesi olanlar ve 
gövdesi olmayıp yeryüzüne yayılı bulunanlar şeklinde iki çeşidini (bitki ve ağaç) ,  
yükseltilmiş göğü ve yayılmış yeri ve bunları kendisinin yükseltip kendisinin yay
dığını zikretmiştir. Bunların arasında mizana değinmiş; ölçüdeki doğruluk ve hak
sızlıktan ve doğruluğu emredip haksızlığı yasakladığından bahsetmiştir. Ardından 
yine sırasıyla yeryüzünde yeşeren iki tür yiyecekten yani hububat ve meyveleri, 
insan ve cin diye ahkamı uygulamakla mükellef iki grubu ,  iki doğu ve iki batıyı 
ve tatlı ve tuzlu iki denizi zikretmiştir. İki doğu ve iki batı ifadesinin bu surede ne 
kadar uyumlu ve güzel durduğu bir düşünülsün! Eğer bunlar tekil ya da çoğul 
zikredilseydi kulakları tırmalar ve akıl onun uyumu bozduğunu hemen anlardı289 

1 9. O iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. 

20. Ama aralarında bir engel vardır. Biri diğerine karışmaz. 

21 . O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisin i yalanlayabilirsiniz? 

22. O iki denizden inci ve mercan çıkar. 

23. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

24. Denizde dağlar gibi yükseltilmiş akıp giden gemiler O'nundur. 

25. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

26. Onun (yerin) üzerindeki her canlı fanidir. 

289 Bedfüu' l-fevfüd, 1, 121 .  
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Bu son ayette � ifadesi kullanılmış 4:i denmemiştir. Zira yok oluş yani 
fani olma durumu kalış ve yerleşme durumu değildir290. 

27. Celal ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (zatı) ise kalıcıdır. 

28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

29. Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan diler. O, hergün (her 
an)da bir iştedir. 

30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri: 

Günahları bağışlar, sıkıntıları giderir, üzüntüleri yok eder, mazluma yardım 
eder, zalime engel olur, endişeliyi rahatlatır, fakiri zengin eder, kırılmışı onarır, 
hastayı iyileştirir, tökezleyeni kaldırır, açığı kapatır, düşmüşü yükseltir, yüksel
mişi indirir, isteyene verir, bir devleti yok eder, diğerini var eder, gücü insanlar 
arasında sırayla paylaştırır, bir kavmi yükseltirken bir diğerini alçaltır, gökleri ve 
yeri yaratmadan elli bin yıl evvel takdir ettiği şeyleri tam vaktinde yerine getirir. 
Takdir ettikleri kitabında bir bir sayılmıştır, kalemle yazılmıştır, hükmü tenfiz edil
miştir, Allah' ın ilminde bilinmektedir. Bütün beldelerde tek başına Malik, Kadir, 
Kahir, Adil ve Rahim tasarrufuna sahiptir. Mülkünde tam bir mülkiyeti vardır 
ve hiç kimse O'nunla tartışmaya girememektedir. Beldelerdeki tasarrufu adalet, 
iyilik, hikmet, fayda ve rahmet arasında döner durur. Allah Teala'nın tasarrufu 
bunların dışına çıkmaz. Hafız Ebu Bekr Ahmed b. Musa b .  Merduye'nin tefsirin
de nakledildiğine göre Ebu' d-Derda'ya "O, hergün (her an)da bir iştedir" ayeti 
sorulmuş; o da Hz. Peygamber'e aynı ayetin sorulduğunu; onun da "Günahları 
bağışlaması, sıkıntıları yok etmesi, kavimleri yükseltip alçaltması O'nun işlerin
dendir" buyurduğunu haber vermiştir291 •  

Yine İbn MerdO.ye'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre Abdullah b. Mes'Cıd 
şöyle demiştir: "Allah için gece gündüz yoktur. Göklerin aydınlığı O'nun nuru 

290 Halbuki 4.,ıi ifadesi kalış ve yerleşmeye delalet etmektedir ( çev. ) . 
291 Buhar!, Tevhid, 42 (muallak bir rivayettir); İbn Mace, Mukaddime, 35; Taberi, Tefsir, XXVll, 

135, Bezzar, Müsned, il i , 73. 
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sebebiyledir. Sizin günleriniz O'nun katında on iki saattir. Bir gün önceki amelle
riniz günün ilk üç saatinde O' na arzedilir. Hoşlanmadığı amelleri görünce gazap
lanır. Gazaplandığını önce arşı taşıyan melekler görür. Daha sonra arşı ve arşın 
üstündeki çadırları taşıyan melekler, Allah' a  yakın melekler ve diğerleri bunu 
öğrenir. Cebrfül ' in sura üfürmesiyle insanlar ve cinler hariç göklerde ve yerde
ki bütün yaratılmışlar Allah Teala rahmet edene kadar üç saat boyunca Allah' ı  
tesbih ederler. Böylece altı saat geçmiş olur. Daha sonra üç  saat rahimdekilere 
bakar: "Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilah yok
tur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir"292 "Dilediğine kız çocukları dilediğine de 
erkek çocukları bahşeder"293 Böylece dokuz saat dolmuş olur. Daha sonra da 
üç saat rızıklarla ilgilenir: "Rabbin rızkı dilediğine bol verir dilediğine daraltır"294. 
Böylece on iki saat tamamlanmış olur. Bunun ardından Abdullah b. Mes'Cıd 
"O, hergün (her an)da bir iştedir" ayetini okumuş ve "İşte sizin ve Rabbinizin işi 
bu şekildedir" demiştir. Bu rivayet Taberanl'nin el-Mu'cemü' l-keblr adlı eserinde 
başka bir isnadla nakledilmiştir295 . Bu durum Allah' ın mülkü üzerindeki tasarru
funun tam olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer tasarrufu tek bir şekilde olsaydı 
mülkündeki tasarrufu tam olmamış olurdu.296 

"Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan diler. O, hergün (her an )da 
bir iştedir" ayetiyle ilgili olarak şunları da söyleyebiliriz. Allah Teala günahları 
bağışlar, üzüntüleri giderir, sıkıntıları yok eder, kırılmışları onarır, fakirleri zengin, 
cahilleri alim yapar, sapıtmışları hidayete erdirir, şaşırmışları irşad eder, darlık 
içindekilere yardım eder, endişeliyi rahatlatır, açları doyurur, çıplakları giydirir, 
hastalara şifa verir, belaları yok eder, tevbe edenleri bağışlar, iyilik yapanlara 
karşılık verir, mazluma yardım eder, zorbaları mahveder, tökezleyenleri kaldı
rır, açıkları kapatır, korkulardan emin kılar, kavimleri yükseltip alçaltır, uyumaz, 
uyuması da gerekmez, nimetlerini azaltır çoğaltır, gece yapılan ameller fecirden 
önce, gündüz yapılan ameller ise akşamdan ewel kendisine arzedilir. O'nun ör
tüsü nurdur. Bu nuru kaldırsa zatının haşmeti gördüğü bütün yaratılmışları yok 
eder. Cömerttir, nimet vermek mülkünden bir şey eksiltmez. O geceyi ve gündü
zü yaratandır. Kullarını yarattığı ilk günden beri onlara nimetler bahşettiği ve bu 
nimetlerin hiç azalmadığı düşünülmelidir!297 

292 Al-i İmran 3/6. 

293 eş-Şura 42/49. 

294 el-İsra 1 7/30. Ayrıca bk. er-Rum 30/37;  Sebe 34/36; ez-Zümer 39/52 ; eş-Şura 42/12 .  
295 Taberanl, el-Mu' cemü' l-kebir, IX, 200. İsnadında meçhul bir ravi olduğu için zayıf bir hadis-

tir (çev. ) . 
296 Tarlku'l-hicreteyn, s. 1 15-1 16 .  
297 el-Vabilu's-sayyib, s .  89. 
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31 . Ey ağır yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve cinler), yakın
da sizin hesabın ıza bakacağız. 

32. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

33. Ey cinn ve insan toplulukları! Eğer göklerle yerin kenarlarından 
kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair güç ve imkanınız ol
madıkça kaçamazsın ız ki . . .  

34. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

Tefsiri: 

Bu ayetle ilgili iki yorum yapılmaktadır: 

1 .  Göklerde ve yerde olanları bilmeye gücünüz varsa bilin! Ama bunları 
Allah bildirmedikçe sizler asla bilemeyeceksiniz. Bu yoruma göre ayette geçen 
ıJ.'."J.:; 01 kelimesi insan ve cinlerin gökler ve yer hakkında bilgi edinmesi ( ilimde 
nüfuz) anlamına gelmektedir. 

2 .  Allah' ın kudretinden, hakimiyet alanından ve yurdundan kendi gücünüzle 
göklerin ve yerin kenarlarından kaçmaya imkanınız varsa kaçın! Halbuki hepiniz 
de bilmektesiniz ki bu imkansızdır! T'lcrede olursanız olun benim kudretim, haki
miyet alanım ve gücüm dışında olamazsınız! Dahhak ayetin 'ölüm vaktiniz geldi
ğinde kaçabiliyorsanız kaçın! '  anlamına geldiğini söylemiştir. Bu yorumlar ayette 
geçen hitabın dünya için geçerli olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Halbuki 
ayetin bir başka yorumuna göre ise hitap ahiretle alakalıdır. Buna göre melekler 
yeryüzünün çevresini, Cehennem'in duvarları ufukları sardığında yaratılmışlar 
kaçışmaya başlayacak ama sığınacak yer bulamayacaklar. Kur' an bir ayetinde 
o günü şöyle anlatmaktadır: "Ve ey kavmim! Ben sizin üzerin ize o feryôd-ü fi
gan edilecek günden korkuyorum. O arkanıza dönüp gideceğiniz gün sizin için 
Al/ah 'tan bir koruyacak yoktur"298. Mücahid insanların kaçışa.cağını ama çıkış 
bulamayacağını söylemiştir. Dahhak ise Cehennem'in uğultusu duyulduğunda 
insanların bağıra bağıra kaçışacağı ama gittikleri her bir köşede meleklerin saf 
halinde bekliyor olacağı ve çaresiz geri dönecekleri yorumunu yapmıştır. "Me
lekler de göğün etrafında bulunurlar"299 ayeti buna delalet etmektedir. 

"Ey cinn ve insan toplulukları! Eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya 
gücünüz yetiyorsa kaçın" ayetinin anlamı açıktır. Yaratılmışlar kaçışmaya baş-

298 el-Mü'min 40/32-33. 
299 el-Hakka 69/17 .  
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!ayınca onlara "Eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa 
kaçın" denilecektir. Yani eğer göklerin ve yerin kenarlarından kaçmaya ve böy
lece Rabbinizin size azap etmesini engellemeye kudretiniz varsa bunu yapın! 
Bu ayetin öncesi ve sonrası bu anlamı vermektedir. Zira bundan önce "Ey ağır 
yükler altında bulunan iki fırka ( insanlar ve cinler), yakında sizin hesabın ıza ba
kacağız" ayeti yer almaktadır ki bu da ahiretle ilgilidir. Sonrasında ise "Artık 
gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman"'300 ayeti 
gelmektedir. Bu ayet de ahiretten bahsetmektedir. Ayrıca bu ayet hem cin hem 
de insanların tamamına yöneliktir. Zira "Ey cinn ve insan toplulukları!" ifadesi 
geneldir. Dolayısıyla ayetin kapsamına bütün herkes girmektedir. Bu da Allah'ın 
onları bir yerde topladığı ve onlara hitap edeni duydukları ve gördükleri zaman 
mümkündür. Yine burada herkes kastedildiği için Kur'an' da "gücünüz yetiyorsa" 
buyurulmakta olup "siz ikiniz güç yetirebiliyorsanız" denilmemiştir. Aynı durum 
"Ey cin ve insan lar topluluğu! İçin izden size ayet/erimi anlatan ve bu gününüzle 
karşılaşacağın ızı b ildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?"301 ayetinde 
de geçerlidir. 

Allah Teala "Siz ikin izin üzerine ateş alevi ve bir duman salınır; size yardım 
da olunmaz"302 buyurup burada çoğul kalıp kullanıp "sizlerin üzerine" dememesi 
iki türü kastetmesinden ileri gelmektedir. Yani türlerden biri diğerinden ayrılma
yacak ayette zikri geçen azap her iki türe de ulaşacaktır. "Gücünüz yetiyorsa" 
ifadesi de bu anlamı vermekle birlikte orada çoğul form kullanmak daha uygun 
görünmektedir. Burada L4 şeklinde tesniye ( ikili) zamiri kullanmak ise ayetle
rin başına muvafakat içindir. Yani süregelen ikili formlar terkedilmemiştir. Ayrıca 
tesniye zamiri kullanılarak cin ve insan türlerinin aynı azabı görecekleri bildirilmiş 
ve türlerden birinin diğerinden ayrılacağı düşüncesine imkan tanınmamıştır. 

İbn Abbas ayette geçen 1ı.,,_;. kelimesini dumansız alev olarak açıklamıştır . 
.;.L>J ise alevsiz duman demektir. 

300 er-Rahman 55/37 .  
301  el-En'am 6/130. 
302 er-Rahman 55/35 . 
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35. Üzerinize ateş alevi ve bir duman salın ır; size yardım da olun
maz. 

36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

37. Artık gök yarılıp yağ tortusunu andıran kırmızı bir gül gib i olduğu 
zaman . . .  

38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

39. O günde ne insana ne cinne günahı sorulmayacak. 

40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Günahlar iki türe de nispet edilmiştir. Bu da mükellef olma bakımından iki 
türün aynı seviyede .olduklarını göstermektedir. Buradaki sorulmayacağı ifade 
edilen soru hakkında alimler farklı yorumlar yapmışlardır. Bazı alimler mahluka
tın yeniden diriltilip mahşere doğru gidişi sırasında günahların sorulmayacağını ; 
ancak mahşerde uzun süre kaldıktan sonra kulların Allah'tan hesaba çekilmeleri
ni ve buradan götürülmelerini talep edeceğini söylemişlerdir. Başka bazı alimler 
ise burada bilmek ve haberi olmak için sorulan soruların kastedildiğini; hesaba 
çekmek ve karşılığını vermek için yöneltilen soruların sorulacağını belirtmiştir. 
Yani ayet "Allah sizin günahlarınızı bilmektedir; onları öğrenmek için size sorma
sı gerekmemektedir. Günahlarınız yüzünden sizleri hesaba çekecektir" anlamın
dadır. 

41 . Günahkarlar yüzlerinden tanınacak da alınlarından ve ayakların
dan yakalanacak. 

42. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

43. İşte bu, o günahkarların yalan saydığı Cehennemdir. 
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44. Onlar bunun ile oldukça sıcak su arasında gidip geleceklerdir. 

45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisin i  yalanlayabilirsiniz? 

46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır. 

47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

48. İkisinin (ağaç/arının) da (gölgelikli) dalları vardır. 

49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

50. İkisinde de akar iki pınar vardır. 

51 . O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

52. İkisinde de her meyveden çifter çifter vardır. 

53. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

54. Astarları kalın ipekten döşemelere yas/anmış/ar olarak. Her iki 
Cennet'in de (meyvelerinin) toplanışı yakındır. 

55. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

Tefsiri : 

Cinlerin peygamberlerin tebliğ ettiği dini ilkelere inanmak ve amel etmek zo
runda olduklarını ve kıyamet günü ödüllerini almak ya da cezalandırılmak üzere 
haşredileceklerini belirttikten sonra onlardan iyilik yapanların Cennete kötülük 
yapanların ise Cehenneme gideceğini haber vermiştir. "Biz h idô.yet Rehberini 
dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik veril
mesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz"303 ayeti onlardan iman 
edenlerle ilgilidir. İmam Buhar! de bunu delil olarak kullanmıştır. Cin suresindeki 
ayette geçen � kelimesi sevapların azaltılması; Wı J kelimesi ise işlediğinden 
daha fazlasıyla cezalandırılması anlamlarına gelmektedir. Yani ne sevapları azal
tılır ne de günahları çoğaltılır demektir. Buna benzer bir başka ayet ise şöyledir: 
"Mümin olarak güzel ve makbul işler işleyen ise, ne zulümden, ne de haklarının 
çiğnenmesinden korkar"304 Burada da sevapların azaltılmayacağından ve gü
nahların haksızca çoğaltılmayacağından bahsedilmektedir. Yine Rahman sure
sindeki "Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır. O halde 
Rabbin izin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"305 ayetleriyle "O ikisinde 
de bunlardan evvel ne bir insanın ne b ir cinnin asla dokunmadığı gözlerin i  yalnız 
eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"306 ayeti arasında iki Cennetteki nimetler sayıl
maktadır. Bu da birkaç açıdan cinlerin iyi olanlarının da Cennet ile ödüllendiri
leceğini göstermektedir: 

303 el-Cin 72/13.  

304 Taha 20/1 12 .  

305 er-Rahman 55/46-47.  

306 er-Rahman 55/56. 
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1 .  �� �j rliA �l>- �j ayetinde geçen :._,.. genel bir anlam ifade eder. Yani 
Allah'tan korkan herkes bu ayetin kapsamı içindedir. 

2 .  Allah Teala vereceği ödülü O'nun huzurunda durmaktan korkmanın 
karşılığı olarak belirlemiştir. Ancak bundan korkanlar zikredilen ödülü hak ede
ceklerdir. Ayette geçen rlio kelimesinin yj kelimesine izafesinde farklı yorumlar 
yapılmıştır. Yani burada masdann failine mi yoksa mef'Cılüne mi izafe edildiği 
ihtilaflıdır. Alimler iki görüş ileri sürmüşlerdir: 

a. Ayet, "Rabbin huzurunda durmaktan korkanlardan" bahsetmektedir di
yenlere göre burada masdar mef'Cılüne izafe edilmiş olmaktadır. 

b .  Ayette , "Rabbin üzerinde durup kendisini izlemesinden korkanlar" kas
tedilmektedir diyenlere göre ise burada masdar failine izafe edilmiş olmaktadır. 
Aynı durum şu iki ayette de geçerlidir: ''Ama kim Rabbinin divanında durmaktan 
korkarsa, ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse"307, "Ve (ey inananlar!) 
Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan kor
kan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur"308 

Bu durum işte bu üç yerde de geçerlidir. Aşağıda arzedeceğimiz sebeplerle 
bu iki yorumdan ilkinin daha doğru olduğu belirtilmiştir: 

aa . Kur'an korkutmaya ve sakındırmaya yönelik ayetlerde Allah ve ahireti 
hatırlatarak korkutma üslubunu kullanmaktadır. Bu ayetlerde de doğrudan 
Allah'a atıf yapılmakta, Allah ' ın kullan üzerinde durmasından bahsedilmemek
tedir. Örneğin şu ayetlerde böylesi bir durum geçerlidir: "İşte o şeytan ancak 
kendi dostlarını korkutur, inanmışsanız onlardan korkmayın, Benden korkun"309, 
"Işte bu, Rabbinden ' içi titreyerek korku duyan kimse ' içindir"310, "Üstlerinden 
(her an bir azab göndermeğe kadir olan) Rab/erinden korkarlar ve emrolun
duklarz şeyi yaparlar"31 1 , "Fakat Rab 'lerini görmedikleri halde, O'na karşı saygılz 
davrananlara mağfiret ve büyük bir mükôfat vardır"312. Bu ayetlerin hiçbirinde 
Allah' ın kullan üzerinde durmasından ve onların da bu durum karşısında kork
malarından bahsedilmemiştir. Bazen de korku azapla ilişkilendirilmektedir. Me
sela "O'nun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçek
ten korkunçtur"313 ayetinde korku azaba bağlanmıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki 
Allah' ın kulları üzerinde durması her ne kadar gerçekleşecek olsa da Kur'an'ın 
üslubu böyle değildir. 

307 en-Naziat 79/40. 
308 İbrahim 14/14. 
309 Al-i İmran 3/1 75. 
310 el-Beyyine 98/8. 
3 1 1  en-Nah! 16/50. 
312 el-Mülk 67/12 .  
313 el-İsra 1 7/57. 
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bb. Bu ayet, "Rab/erinin huzurunda toplanacak/arından korkanları Kur'an'la 
uyar"314 ayetinde anlatılan durumla aynı şeye dikkat çekmektedir. Allah ' ın hu
zurunda toplanmaktan korkmaları ile O'nun huzurunda durmaktan korkmaları 
birdir. Bir anlamda ayetler birbirini tefsir etmektedir. 

cc. Kulların Rablerinin huzurunda durmaktan korkmaları Allah ile karşılaşa
caklarına, ahiret hayatına ve ölümden sonra dirilişe iman etmelerinden kaynak
lanmaktadır. İşte ayette zikredilen iki Cenneti hak edenler bunlardır. Zira sadece 
peygamberlere inananlar bu vaade tam olarak iman ederler. Çünkü bu, pey
gamberlerin haber verdiği gaybla ilgili bir malumattır. Allah'ın kullar üzerinde 
durması, onları görmesi ve onlar üzerinde kudretinin bulunmasına gelince ina
nan, inanmayan, iyi ve kötü herkes bunu kabul etmektedir. Kafirlerin çoğu za
limlerin zulümlerinin, iyilerin de iyiliklerinin karşılığını aldıklarını gördükleri için 
Allah ' ın kendilerini dünyada cezalandırmasından korkarlar. Ama ahirette Allah' ın 
huzurunda durmaya gelince buna sadece peygamberleri tasdik edenler inanır. 
Eğer ayetin anlamını "Amellerinin karşılığını vermek için Allah' ın ahirette kulla
rı üzerinde durmasından korkanlar" diye belirlersek her iki anlamı da biraraya 
getirmiş oluruz; böylece de ikisinden birini tercih etmek durumunda kalmayız" 
denilirse şunları söyleyebiliriz: Kulları Allah' ın huzurunda duracakları tehdidiyle 
korkutmak Allah ' ın kulların üzerinde olacağı tehdidiyle korkutmaktan daha be
liğdir. "O gün insanlar Alemlerin Rabbinin huzurunda durur/ar"315 ayetinde Rab
bimiz bizi böyle korkutmuştur. Zira oradaki duruş özeldir, Allah' a  nispet edilmiştir 
ve kıyamette gerçekleşecektir. Allah' ın kulları üzerinde durması ise her zaman 
gerçekleşmektedir. Ayrıca Allah' ın kudreti , kulla�ını görmesi ve onları bilmesi 
"Allah' ın durması" ifadesiyle anlatılmaz. Allah için böyle bir tabirin kullanılması 
yaygın da değildir. I3unlardan başka Kur'an ve sünnette i\.A.. "durmak" kelimesi 
mekanla ilişkilidir. Orneğin "Böylece Rabbinin sen i  makam-ı mahmuda erişti
receğin i umabilirsin"316

, "Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o 
kafirler iman edenlere dediler ki: "Bu iki zümreden, mümin ve kafirlerden han
gisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir?"31 7 ayetlerinde 
bu durum vardır. 

"Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır" ayetinde 
cin ve insan türlerinin hepsinin kastedildiğine dair yukarıda iki gerekçeyi sun
muştuk. 

3. Kur'an' da bu vaadin ardından "O halde (siz ikin iz) Rabbinizin nimetlerin
den hangisini yalanlayabilirsin iz?" ayeti gelmektedir. 

3 14 el-En'am 6/51 .  
3 1 5  el-Mutaffifin 83/6. 
316 el-İsra 1 7/79. 
3 17  Meryem 19/73. 
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4. Onların hanımlarından bahsederken şöyle buyurulmaktadır: "O ikisinde 
de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunmadığı gözlerini yalnız 
eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"318 Allah en doğrusunu bilir ama bunun anlamı 
insanların eşlerine insanların cinlerin hanımlarına da cinlerin dokunmadığıdır. 

Onların ödüllerinin Cennet olduğunu gösteren bir başka delil ise şu ayettir: 
"İman edip güzel ve yararlı işler yapanlara gelince, şu bir gerçek ki Biz güzel iş 
yapanların işlerini asla zayi etmeyiz. İşte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adn 
Cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler ta
kılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne 
güzel mükôfattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o Cennetf "3 19 Benzeri genel 
ifadeler de bunun delillerindendir. Kesin bir şekilde sabittir ki onların müminleri, 
müminlerle ilgili genel ayetlerin, kafirleri de tehdidi hakeden kafirlerle ilgili genel 
ayetlerin kapsamına girmektedir. Mümin cinlerin vaad ayetlerinin şumulüne dahil 
olması kafir cinlerin tehdit ayetlerinin muhtevasına dahil olmasından daha evla
dır. Zira vaad Allah' ın cömertliği, tehdit adaleti gereğidir. Cömertliği de gazabını 
geçmiş bulunan rahmetindendir. Onların asilerinin Cehenneme girecek olması 
Allah'ın emirlerine muhalefet etmelerinden dolayıdır. Eğer Allah'a itaat ederlerse 
Allah da onları Cennete koyar. Allah'ın emirlerinden sorumlu olanlar için Cennet 
ve Cehennem dışında bir başka yer bulunmamaktadır. Cehenneme girmeyenler 
Cennete gideceklerdir. Allah' ın gönderdiği elçilere icabet edenlerin bağışlanaca
ğı ve azaptan kurtulacağı da kesindir. Kuşkusuz bağışlanan herkes de Cennete 
girecektir. Mağfiret, Cennete girmek ve Cehennem'den kurtuluş anlamına gel
mektedir. Hz. Peygamber'in cinlere de gönderilmiş olduğu, ona tabi olmaları 
gerektiği, Allah ve Resulüne itaat edenlerin Allah' ın nimet verdikleriyle beraber 
olacağı bilinmektedir. Zira Kur'an'da şöyle buyurulmuştur: "Kim Allah 'a ve resu
lüne itaat ederse işte onlar, Allah 'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddlkler, 
şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlarf "320 Allah 
Teala arşı taşıyan melekler ve etraflarındaki diğer meleklerin iman edenler için 
istiğfarda bulunduklarını ve 'Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan me
lekler devamlı olarak Rab'lerini zikir ve O'na hamd ederler. O'na gerçekten iman 
ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler: "Ey Ulu Rabbimiz, 
senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tövbe edenleri ve Senin 
yoluna tôbi olanları, affet ve onları Cehennem azabından koru!" "Ey bizim ulu 
Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerin
den iyi kimseleri kendilerine vôd ettiğin Adn Cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki 
Sen aziz ve hakimsin (üstün kudret, tam hüküm ve h ikmet sahibisin)" 321 Bu ayet-

318 er-Rahman 55/56. 
319 el-Kehf 18/30-3 1 .  
320 en-Nisa 4/69. 
321 el-Mü'min 40/7-8. 
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!er de Allah'ın bağışladığı ve Cehennem azabından koruduğu bütün mü'minlere 
Cennet vaadedildiğine delalet etmektedir. Cinlerin mü'minlerinin iman ettiği, gü
nahlarının bağışlanacağı ve Cehennem' den korunacakları daha önce zikredilen 
delillerle sabit olduğu için dolayısıyla Cennete girecekleri anlaşılmış olmaktadır. 

Cinlerin Müslüman, kafir, salih ve salih derecesine varamamış olanlar şeklin
de gruplara ayrıldığı ve Allah'ın emirlerine uymakla mükellef tutuldukları anlaşıl
mış olmaktadır. Dolayısıyla onların da insanlar gibi tabakalara ayrıldığını söyleye
biliriz. Ancak onlardan peygamber gönderilmemiştir ve onların en üst tabakasını 
salihler oluşturmaktadır. Eğer salihlerden daha üstün bir tabakaları olsaydı mut
laka zikredilirdi. Halbuki Kur'an'da onlarla ilgili üç tabakadan bahsedilmektedir: 
Salihler, salihlerden daha alt derecede olanlar ve kafirler. İnsanların ise onlardan 
ayrı olarak risalet, nübüvvet, mukarrebOn tabakaları bulunmaktadır322 

"Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki Cennet vardır" ayetinin 
yorumunda günah işlemeyi düşünen ama dünyada Rabbinin kendisini gördü
ğünü ve ahirette huzuruna çıkarılacağını düşunerek bundan vazgeçen kişinin 
kastedildiği de söylenmiştir323 • 

''Astarları kalın ipekten döşemelere yaslanmışlar olarak" ayetinde zikredilen 
döşemelere gelince Allah Teala Vakıa suresinde de şöyle buyurmuştur: "Yüksek 
döşekler üzerindedirler"324 Cennetteki döşeklerin kalın ipekten astarlara sahip 
olduğu ifade edilmiştir. Bu iki şeye delalet etmektedir: 

1 .  Döşemelerin dışı içlerinden daha kaliteli ve daha güzeldir. Zira astar kısmı 
yere bakmakta, dış yüzeyi ise güzel görünmeleri, süs olmaları ve göze hitap et
meleri için yapılmaktadır. Abdullah b. Mes'Od'dan nakledildiğine göre "Size dö
şemelerin astarından bahsedilmiş. Varın dış kısımlarını siz düşünün!" demiştir. 

2. Döşemeler yüksektir ve altıyla üstü arasında yastıklar ve tavan bulunmak
tadır. Bunların yüksekliği ve tavanı hakkında birtakım rivayetler bulunmaktadır. 
Ancak bunların sıhhat durumu kuşkuludur. Bunlara göre yükseklikten maksat, 
konuldukları yerin yüksekliğidir. Tirmizl'nin naklettiğine göre Hz. Peygamber 
"Yüksek döşekler üzerindedirler" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Bun
ların yüksekliği yer ile göğün yüksekliği kadardır. Bunların arası da beş yüz yıl
lık bir mesafedir" . Tirmiz\' bu rivayet hakkında "Garib (isnadının herhangi bir 
tabakasında tek ravi kalmış) bir hadistir. Sadece Rişd\'n b. Sa'd isnadıyla bize 
ulaşmaktadır" demiştir325 . 

Burada basamakların yüksekliğinin kastedildiği ve döşemelerin bunların 
üzerinde olduğu da ifade edilmiştir. Rişdln b. Sa'd ' ın münker (kendisinden daha 
güvenilir ravilerin rivayetlerine muhalif) nakilleri vardır. Darekutni güvenilir bir 

322 Tariku'l-hicreteyn, s. 391-396. 
323 Ravdatu'l-muhibbin, s. 365. 
324 el-Vakıa 56/34. 
325 Tirmizt, Sıfatu'l-Cennet, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, ili, 75. 
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ravi olmadığını söylemiştir. Ahmed b. Hanbel de kimden rivayette bulunduğu
nu önemsemediğinden ancak zühd konusunda naklettiği haberlerin alınabile
ceğinden bahsetmiştir. Ayrıca hadis rivayetinde doğru olduğunu umduğunu da 
söylemiştir. Yahya b. Main ve Ebu Zur'a zayıf bir ravi olduğuna hükmederken 
Cuzecanl "münker rivayetleri vardır" demiştir. Dolayısıyla Rişdln b. Sa'd'ın hafı
zasının zayıf olduğu ve sadece kendisinin naklettiği haberlere güven duyulama
yacağı anlaşılmaktadır326. 

Ebu Said el-Hudrl'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber "Yüksek döşekler 
üzerindedirler" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "İki döşek arasında yer 
ile gök arasındaki kadar mesafe vardır" . Bu rivayetin doğru olması daha muhte
meldir. Taberanl'nin naklettiğine göre ise Ka'b kırk yıllık bir mesafe bulunduğunu 
söylemiştir. Ebu Ümame'den nakledildiğine göre ise Hz. Peygamber'e "Yüksek 
döşekler üzerindedirler" ayeti sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "Döşeğin üst 
tarafından bir şey düşse altına ulaşana kadar yüz yıl geçer"327. Bu hadisin Hz. 
Peygamber' e nispeti konusunda ihtilaf vardır. İbn Ebi' d-Dünya "Döşeğin üst ta
rafı düşse alt kısmına ulaşana kadar kırk yıl geçer" şeklinde bir rivayet olduğunu 
kaydetmiştir. 328 
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56. O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla 
dokunmadığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri ) ler vardır. 

5 7. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

58. Onlar sanki yakut ve mercandır. 

59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

60. İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? 

61 . O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisin i  yalanlayabilirsiniz? 

62. O ikisinden başka, iki Cennet daha vardır. 

63. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

326 Bk. İbn Hacer, Tehzlbü't-Tehzlb, 111, 277. 
327 Taberanl, el-Mu'cemü'l-keblr, VIII, 289. Heysem! hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. 

Mecmau'z-zevfıid, VII , 120 ) .  
328 Hadi' l-ervah, s .  1 69-170 .  
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Tefsiri : 

"O ikisinde de bunlardan ewel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunma
dığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır. O halde Rabbinizin nimetle
rinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar sanki yakut ve mercandır" ayetinde 
huriler gözlerini yalnız eşlerine dikmiş olmakla vasıflandırılmışlardır. Bu vasıf on
lar için Kur' an' da bu ayet haricinde iki yerde daha kullanılmıştır. 

1 .  "Yanlarında bakışların ı  kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler"329 

2 .  "Yanlarında, gözlerin i  eşlerine dikmiş yaşıt güzeller vardrr"330 Müfessirlerin 
tamamı bu ayetlerde hCırilerin gözlerini eşlerinden ayırmadıklarının anlatıldığını 
ifade etmişlerdir. Güzellikleri sebebiyle eşlerinin başkalarına bakamadıkları yo
rumu da yapılmıştır. Mana itibariyle bu da doğrudur. Ancak lafız itibariyle ayette 
geçen d.r"ü kelimesi güzel yüzlü hurilere nispet edilmiştir. Yani huriler gözlerini 
başka tarafa çevirmezler anlamına gelmektedir. Mücahid de "gözlerini yalnız eş
lerine dikmiş" ayetini yorumlarken onların eşlerinden başkasını arzulamadıkları 
anlamı vermiştir. Hasan el-Basri' den de benzer bir yorum nakledilmiş ve hurilerin 
süslenip başkalarına görünmediklerini ifade etmiştir. Yine Mücahid' den hurilerin 
gözlerini, kalplerini ve kendilerini tamamen eşlerine adadıkları tefsiri de rivayet 
edilmiştir. Katade de onların başkalarını arzulamadıkları açıklamasını yapmıştır. 

Ayette geçen '--7'ı_;i kelimesi yaşıt, akran anlamına gelmektedir. Ebu Ubeyde 
ve Ebu İshak hurilerin yaşlarının birbirlerine eşit olduğunu belirtmişlerdir. İbn 
Abbas ve diğer müfessirler otuz üç yaşında aynı gün yaratılmış kızlar olacakları
nı söylemişlerdir. Mücahid ise '":" ı;i kelimesinin emsal, benzer anlamına geldiği 
kanısındadır. Ebu İshak da hurilerin gençliklerinin baharında ve güzelliklerinin 
zirvesinde olduklarını söylemiştir. Akran olanların ._,ı;i şeklinde adlandırılma
sının sebebi olarak da aynı zamanda toprağa ayaklarının değmesini göstermiş
tir331 .  Onların aynı yaşta olmalarının Kur' an' da zikredilmesi ise içlerinde güzelli
ğini kaybetmiş yaşlı kadınların ve cinselliği oluşmamış küçük kızların olmadığını 
belirtmek içindir. Ancak hizmet etmek üzere yaratılmış küçük erkekler Cennet'te 
varolacaktır. 

Ayette geçen � ifadesinin ne anlama geldiği konusu da müfessirlerce tartı
şılmıştır. Bir görüşe göre burada iki Cennet ve içindeki saraylar, evler ve çadırlar 
kastedilmektedir. Bir başka yoruma göre ise "Astarları kalın ipekten döşemelere 
yaslanmışlar olarak" ayetinde zikri geçen döşemelere atıf yapılmaktadır. Bu yo
ruma göre � ifadesindeki ı..s' "içinde" harfi .).>- "üzerinde" anlamına gelmek-
tedir. -

329 es-Saffat 37/48. 
330 Sad 38/52. 
331 Arapça'da yly toprak demektir (çev. ) . 
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"bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokunmadığı" ifadesinde 
geçen 0f ! L:: � kelimesi Ebu Ubeyde'nin yorumuna göre "dokunmadı" anlamı
na gelmektedir. Arapça' da hiç bağlanmamış bir deve için.W J.->- � L. � l.U 
"Bu hiç ip değmemiş bir devedir" ifadesi kullanılmaktadır. Yunus da aynı örneği 
vererek benzer bir kanaat açıklamıştır. Ferra ise .;._1 kelimesinin "kanını akıtarak 
bekaretini bozmak" demek olduğunu ve yine .;._1 sözcüğünün "kan" anlamı
na da geldiğini belirtmiştir. Leys de aynı kanaati taşımaktadır. Onun belirttiğine 
göre Arapça' da ..:.....l1 "hayızlı" demektir. Ebu' l-Heysem de benzer bilgileri ver
miş ve Ferezdak' ın � � r-1 �':>lll J':" _? "Benden önce ilişilmemiş kadınlar 
çıktı" mısrasında geçen .;._1 fiilini "dokunmak" şeklinde anlamıştır. Müfessirler 
Arapça' da aynı anlamı veren başka kelimeler olduğunu da belirtmişlerdir. 

Hurilerin Cennet'te ilk defa yaratılacak kızlar mı yoksa Cennet'te yeniden 
anlatıldığı şekilde bakire olarak yaratılacak dünyalı hanımlar mı olacağı da tar
tışmalıdır. Şa'bl bunların dünyadaki hanımların yeniden yaratılmış ve yaratıldık
tan sonra henüz kimsenin dokunmadığı kızlar olacağını söylemiştir. Mukatil de 
Cennet'te yeniden yaratılan kadınlar olacakları için dokunulmamış olacaklarını 
belirtmiştir. İbn Abbas'tan ise "Bakire olarak ölmüş dünyalı hanımlar" yorumu 
nakledilmiştir. Kelbl de bu yeni yaratılışlarında ne insan ne de cin hiç kimsenin 
kendileriyle beraber olmadığı varlıklar olduğunu belirtmiştir. 

Bana göre Kur'an' ın ifadelerinden ilk anlaşılan husus hurilerin dünyalı ka
dınlar olmadığıdır. Çünkü insanlar kendi cinslerinden kadınlarla cinler de kendi 
cinslerinden kadınlarla beraber olmuşlardır. Ayetten anlaşılan budur. 

Ebu İshak bu ayetin cinlerin de insanlar gibi kadınlarıyla birlikte olduğuna 
ve hurilerin özel olarak Cennet'te yaratılmış olduklarına delalet ettiğini söylemiş
tir. Allah onları da Cennet ehli için yarattığı meyveler, nehirler, giysiler ve diğer 
şeyler gibi nimet olarak yaratmıştır. Bu ayetin ardından gelen "Çadırlar içinde 
örtülerle gizlenmiş huriler vardır"332 ve " Bunlara onlardan önce ne bir insan 
dokunmuştur, ne de bir cinn"333 ayetleri de aynı şeye işaret etmektedir. 

Ahmed b .  Hanbel hurilerin sürekli yaşam için yaratıldıkları için sura üflenil
diği zaman ölmeyeceklerini ifade etmiştir. Tefsiri : ini yaptığımız ayet mü'min cin
lerin Cennete kafir cinlerin ise Cehenneme gideceği şeklinde alimlerimizin genel 
kanaatini de desteklemektedir. İmam Buhar! de eserinde "Cinlerin ödüllendi
rilmesi ve cezalandırılması" başlığıyla bir takım hadisler kaydetmiştir334. Damre 
b. Habib cinlerin ahirette ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceği sorulduğu zaman 
olumlu yanıt verip bu ayeti okumuş ve insanlara insanlar cinlere cinler verilecek-

332 er-Rahman 55/72 . 
333 er-Rahman 55/74. 
334 Bk. İbn Hacer, Fethu'l-Bari, Vl, 395. 
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tir demiştir. Mücahid ise besmele çekilmeden yapılacak birleşmelerde cinlerin 
birleşmeye dahil olacağı uyarısında bulunmuştur. 

1;.i.1:; "onlardan önce" ifadesindeki � zamiri ile sonrasında gelen .:r-,� "yas
lanmışlar" kelimesi aynı anlama gelmekte olup bu hurilerin Cennetteki eşlerine 
delalet etmektedir. 

"Onlar sanki yakut ve mercandır" ayeti hakkında ise Hasan el-Basri ve 
müfessirlerin çoğu burada mercanın beyazlığı ve yakutun berraklığının kaste
dildiğini ifade etmiştir. Abdullah b. Mes'Cıd'un "Cennetteki hanımlar yetmiş kat 
elbise de giyse baldırlarının beyazlığı görülecektir. Zira Allah Teala "Onlar sanki 
yakut ve mercandır" buyurmuştur" sözü de aynı şeye delalet etmektedir. Yakut 
bir taştır. Ama içinden bir iplik geçirip sonra taş parlatıldığında içindeki iplik gö
rülebilmektedir. 

Allah Teala daha önce "Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki 
Cennet vardır" buyurmuş ve iki Cennet' in varlığını haber vermişti. Şimdi ise "O 
ikisinden başka, iki Cennet daha vardır" buyurmaktadır. Böylece Cennetlerin 
sayısı dörde çıkmaktadır. Bu ikinci ayette geçen 4..ı� kelimesinin anlamında 
farklı yorumlar yapılmıştır. Bir grup alime göre bu iki Cennet daha önce zikre
dilen Cennetlerin üstündedir ve arşa daha yakındır. Diğerlerine göre ise onların 
altındadırlar. Zira Arapça'da 0_ı� kelimesi mertebece daha alt olmayı ifade et
mektedir. Yine 0_ı� kelimesinin yakınlık anlamı da vardır. 

Daha önce zikredilen iki Cennet' in bu sonuncu Cennetlerden daha üstün 
olduğu konusunda on delil zikredilmiştir: 

1 .  "İkisinin (ağaçların ın) da (gölgelikli) dalları vardır"335 ayeti ilk delildir. Bu 
ayetin yorumunda iki görüş vardır: 

a. �ıjı kelimesi "dal" anlamına gelen ıfi kelimesinin çoğuludur. 

b .  �ıjı kelimesi "çeşit" anlamına gelen .} kelimesinin çoğuludur. Bu durum
da ayetin anlamı çeşit çeşit nimetler içeren şeklinde olmaktadır. Halbuki bu olgu 
daha sonra zikredilen iki Cennet hakkında geçmemektedir. 

2 .  "İkisinde de akar iki pınar vardır"336 ayeti ilk iki Cennet için, "/kisinde de 
suları durmaksızın coşan iki pınar vardır"337 ayeti ise ikinci iki Cennet için zikre
dilmiştir. �>-c,_; "coşan, pınarından kaynayan" demektir. ilk ayette ise pınarından 
kaynamış bir suyun akışından bahsedilmektedir. Dolayısıyla ikincisinden (yani 
yalnızca coştuğu ifade edilen pınarlardan) daha üstündür. 

335 er-Rahman 55/48. 
336 er-Rahman 55/50. 
337 er-Rahman 55/66. 
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3. "İkisinde de her meyveden çifter çifter vardır"338 ayeti ilk Cennetleri "İki
sinde de meyve, hurma ve nar vardır"339 ayeti ise ikinci Cennetleri nitelemek
tedir. İlk Cennetlerin daha güzel nimetlerle vasfedildiği kuşkusuzdur. Alimler bu 
ayette geçen çift kelimesinin iki çeşide delalet ettiği konusunda ittifak etmekle 
birlikte son tahlilde ne anlama geldiği meselesinde farklı yorumlar yapmışlardır. 
Bir gruba göre burada yaş ve değer itibariyle yaş ile aynı olan ve aynen yaş mey
veler gibi istifade edilen kuru meyveler kastedilmektedir. Bana göre bu yorum 
çok da isabetli değildir. Diğer bir gruba göre ise çift kelimesi bilinen meyveler ile 
şekil itibariyle tanınmayan meyveler anlamına gelmektedir. Bir başka grup sade
ce iki çeşit meyve olduğunu belirtmiştir. Allah en doğrusunu bilir ama bana göre 
burada tatlı, ekşi, beyaz ve kırmızı meyveler kastedilmektedir. Zira meyvelerin 
çeşitlerinin farklılığı daha çok göz ve dil için önem taşımaktadır. 

4. "Astarları kalın ipekten döşemelere yaslanmış/ar olarak"340 ayeti döşeme
lerin dış yüzeyinin daha güzel ve mühim olduğuna işaret etmektedir. Halbuki 
diğer iki Cennet vasfedilirken "Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak 
(dinlenirler)"341 buyurulmaktadır. Bu ayette geçen .._j )_; kelimesi halı , nevresim 
ve döşek diye tefsir edilmiştir. Her halu karda ilk iki Cennet için kullanılan ifade
ler burada kullanılmamıştır. 

5. "Her iki Cennet'in de (meyvelerinin) toplanışı yakındır"342 ayeti oradaki 
meyvelerin yakınlığını ve kolay toplandığını yani Cennet ehlinin diledikleri gibi 
onları alıp yiyebildiklerini ifade etmektedir. halbuki böyle bir bilgi ikinci Cennet
ler için zikredilmemiştir. 

6. "O ikisinde de bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinnin asla dokun
madığı gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri)ler vardır"343 ayeti orada gözlerini 
eşlerine duydukları sevgi ve onlardan razı olmaları sebebiyle eşlerinden ayırma
yan hurilerin varlığını haber vermektedir. Bu bilgi eşlerinin de gözlerini onlardan 
alamadıklarını zımnen içermektedir. Yani onlar o kadar güzeldir ki eşleri başka
larına bakamamaktadırlar. Sonraki Cennetler vasfedilirken ise "Çadırlar içinde 
örtülerle gizlenmiş huriler vardır"344 buyurulmaktadır. Gözlerini eşlerinden ala
mayan hanımların kendilerinden gözlerin alınamadığı hanımlardan daha üstün 
olduğu ise malumdur. 

338 er-Rahman 55/52. 
339 er-Rahman 55/68. 
340 er-Rahman 55/54. 
341 er-Rahman 55/76 
342 er-Rahman 55/54. 
343 er-Rahman 55/56. 
344 er-Rahman 55/72 . Müellife göre ayette geçen wl;_,..,.i.. kelimesi "kendilerinden gözler alına

mayan kadınlar" anlamındadır ( çev. ) . 
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7. İlk iki Cennetteki huriler parlak, güzel ve berrak renkli yakut ve mercan 
gibi olmakla nitelenirken ikinci Cennetlerde böyle bir tavsif yapılmamıştır. 

8. İlk iki Cennet hakkında "İyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir m i ?"345 
ayeti yer almaktadır. Bu da o Cennetlerde yaşayanların mutlak ve tam iyilik ehli 
olduklarına dolayısıyla ödüllerinin de böyle olacağına delalet etmektedir. 

9. Allah Teala önce ilk iki Cenneti anlatmaya başlamıştır. Bu iki Cennet 
Allah'ın huzurunda durmaktan korkanlar içindir. Bir anlamda O'nun huzurunda 
durmaktan korkanlara verilebilecek en üstün ödül bunlar olmaktadır. yani se
bebe (Allah'ın huzurunda durmuktan korkmak) karşılık müsebbeb ( iki Cennet) 
verilmektedir. Allah'tan korkanlar iki çeşittir: MukarrebO.n (Allah'a yakın olan
lar) ve Ashabu' l-yemln (kitaplarını sağ taraflarından alacak olanlar) . Allah Teala 
önce mukarrebO.nun iki Cennet'inden sonra ashabu' l-yemlnin iki Cennet' inden 
bahsetmiştir. 

10 .  "O ikisinden başka, iki Cennet daha vardır" ayetinin bağlamı da 
Cevherl'nin dediği gibi üstün olan Cennetlerden bahsedilmediğini göstermek
tedir. Eğer bu dört Cennet' in Allah'ın huzurunda durmaktan korkanlar arasında 
nasıl paylaştırıldığı merak ediliyorsa şunları söyleyebiliriz: Allah' ın huzurunda 
durmaktan korkanlar mukarrebO.n ve ashabu' l-yemln olarak iki kısma ayrılınca 
mukarrebO.na üstün iki Cennet diğerlerine de başka (diğerlerinden daha alt se
viyede) iki Cennet verilecektir. Eğer Allah'tan korkanların hepsine birden mi iki 
Cennet verileceği ya da her birine mi iki Cennet -ki bunlar iki Cennet bahçesidir
verileceği merak ediliyorsa burada müfessirler iki görüşü de dillendirmişlerdir. 
Ancak ikinci görüşün doğru olduğunu gösteren iki delil bulunmaktadır: 

a . Rivayet edilen haberler ikinci görüş lehinedir. 

b. Mana açısından da ikinci görüş doğrudur. 

Resulullah'tan nakledildiğine göre bu Cennetler, Cennet bahçelerinden iki
sidir346. Mana açısından da ilk Cennet emirleri yerine getirmenin ikincisi ise ya
saklardan kaçınmanın karşılığı olarak verilecektir. 

Kadınlardan bahsedilirken Cennetlere � ifadesiyle, başka şeylerden bah
sedilirken L..+J kelimesiyle atıf yapılmasının sebebine gelince Allah Teala döşeme
lerden bahsettikten sonra "içlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) fer vardır"347 
buyurmuştur. Daha sonra aynı lafzı sonraki iki Cennet için de kullanmış ve böy
lece lafız ve mana uyumunu temin etmiştir.348 

345 er-Rahman 55/60. 
346 Kurtubi'nin tefsiri dışında kaynağı tespit edilememiştir (Vll, 6347) . 
347 er-Rahman 55). 70. 
348 Hadi' l-ervah, 91-92. 
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64. ikisi de siyaha yakın koyu yeşildir/er. 

65. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

66. İkisinde de suları durmaksızın coşan iki pınar vardır. 

67. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

68. İkisinde de meyve, hurma ve nar vardır. 

69. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) /er vardır. 

71 . O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

72. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. 

73. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

74. Bunlara onlardan önce ne bir insan dokunmuştur, ne de bir 
cinn. 

75. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 

76. Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (dinlenirler}. 

77. O halde Rabbinizin n imetlerinden hangisini yalanlayabilirsin iz? 

Tefsiri : 
"İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü (huri) ler vardır" ayetinde geçen ..:..,ı� 

kelimesi • f sözcüğünün çoğuludur. 0L>- kelimesi ise � sözcüğünün çoğu
ludur. Yani huriler vasıf, ahlak ve karakter bakımından hayırlı yüz bakımından 
güzeldirler. 

Abdullah b .  Mes'Od'dan aktarıldığına göre Cennete girecek her Müslüman'a 
bir huri verilecek, her hurinin kendi evi (çadırı) olacak, her evin dört kapısı bu
lunacak, her kapıdan her gün daha önce bahşedilmemiş hediyeler ve lütuflar 
edilecektir. Orada üzüntü, kötü koku, duman ve hırs bulunmayacaktır.349 

"Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır" ayetinde geçen ..:..,11_,...aio 
kelimesi "eşlerine özgü kılınmış" demektir. Ebu Ubeyde hurilerin evlerinde ba-

349 Hadi' l-ervah, s .  183 .  
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rındırılacaklarını ve ayrıca eşlerine özgü kılınmış olarak yaşatılacakları anlamının 
da var olduğunu ifade etmiştir. Yani evlerinde kaldıkları için onları (eşlerinden 
başka) hiç kimse göremeyecektir. Bu tefsir hurilerin yalnızca eşlerine mahsus 
olacaklarını , başkalarını arzulamayacaklarını , eşlerinden başkasına meyletme
yeceklerini söyleyenlerin yorumlarına da uygundur. Örneğin Ferra bu yorumu 
aktaranlardan biridir. 

"gözlerini yalnız eşlerine dikmiş, (huri ) ler vardır" ayetinde kendilerini eşleri
ne adayan hurilerden bahsedilirken burada ism-i mef'ul kalıbıyla "kendileri özgü 
kılınan" huriler zikredilmektedir. Bu durumda onların "çadırlarda olacağı" ifadesi 
Arapça grameri bakımından hurilerin sıfatı olmakta, ism-i mef'ulün ma'mulü 
olmamaktadır. Muhtemelen bu yorumu yapanlar hurilerin çadırlarda alı konul
duklarını; odalara ve bahçelere çıkmalarına izin verilmediğini düşünmektedirler. 

İlk görüşü savunanlar bu ikinci tefsire şu karşılığı vermektedirler: Allah Teala 
hurileri eşlerine özgü kılınan ve korunan hanımlar şeklinde oldukça hoş bir şekilde 
vasfetmiştir. Bu onların çadırlara hapsedildiği; odalara ve bahçelere çıkmalarına 
izin verilmediği anlamına gelmez. Örneğin kralların eşleri ve diğer harem kadıla
rının da yolculuğa çıkmaları, bahçelerde gezinti yapmaları yasaklanmamaktadır. 
Allah Teala huriler için gerekli vasıf olan çadırlarında eşlerine hass kılınmalarını 
zikretmekte; hizmetçileriyle birlikte bahçelerde gezinti yapmaları hususu ise onlar 
için arızi bir nitelik olmaktadır. Mücahid ise hurilerin kalplerinin eşlerine özgü 
olduğunu ve inciden yapılma çadırlarında yaşayacaklarını belirtmiştir. Önceki 
huriler "gözlerini yalnız eşlerine dikmiş" olmakla ikincileri ise "eşlerine özgü kı
lınmakla" nitelendirilmiştir. Her iki halde de hurilerin mükemmelliği ifade edilmiş 
olmaktadır. İlkinde huriler gözlerini eşlerinden başkasına arzuyla çevirmemekte; 
ikincisinde ise başka erkeklerin gözlerinden kaçırılarak yalnızca kendi eşine özel 
kılınmaktadırlar. 350 

"Yeşil yastıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (dinlenirler)" ayeti Cennet
teki halı ve kilimleri anlatmaktadır. Bir başka surnde şöyle buyurulmaktadır: "Ora
da yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar 
vardır"351 Said b .  Cübeyr �); kelimesini "Cennet bahçesi" �p kelimesini de 
"halı" şeklinde yorumlamıştır. Hasan el-Basri ise "Yeşil yastıklara ve güzel döşe
melere yaslanarak (dinlenirler) " ayetinden bahsederken burada sergilerin kaste
dildiğini Medinelilerin de bu kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Bu arada Vahidi 
Gaşiye suresi 15. ayette geçen J).� sözcüğünü alimlerin çoğunun "yastık" olarak 
tefsir ettiğini söylemiştir. Bu kelimenin tekil hali � r' şeklinde olup ilk harfinin esre 
veya ötre ile başladığı konusunda ihtilaf vardır. Ebu Ubeyde "Eğlencenin sergileri 
serildiği ve zevkin çeşitleri ve yastıkları yaklaştığı zaman" beytinde J_ık; sözcüğü-

350 Hadi' l-ervah, s. 182-183 .  

351  el-Gaşiye 88/13-16 .  

r 
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nü kullanmıştır. Kelbl de yastıkların sıra halinde dizildikleri yorumunu yapmıştır. 
Mukatil yastıkların kadife halıların üzerine konulduğundan bahsetmiştir. <..$.1.Jj keli
mesi kilim ve kadife hah anlamına gelmekte olup tekil hali Arap dili uzmanlarının 
çoğuna göre �.Jj şeklindedir. � j-o ise "yayılmış" demektir. 

J)j Leys' in ifadesine göre yeşil renkli bir nevi yaygıdır. Tekil hali ü).J dir. 
Ebu Ubeyde de bu kelimeyi kilim diye tefsir etmiştir. Ebu İshak ise bu ayette 
._;).J kelimesinin Cennet bahçesi, yastık, nevresim ve güzel yatak örtüleri diye 
yorumlandığını açıklamıştır. Müberrid bu kelimenin kralların döşeklerini ört
mek için kullandıkları harika örtüler anlamına geldiğini düşünmektedir. Vahidi 
de bu yorumun doğruya en yakın olan tefsir olduğunu kaydetmiştir. Zira Arap
lar çadırların altına sermek için dokunan şeylere J ).J adını vermektedirler.Hz . 
Peygamber' in vefatıyla ilgili bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır: "Halıyı kaldır
dıklarında yüzeyini gördüm. Sanki kağıt gibiydi"352. İbnü' l-A'rabl bu ayette ge
çen J) j kelimesini halının kenarı olarak tefsir etmiştir. Kilimin değerlileri çadırın 
kenarlarına benzetilmiş ve ,_,,;) j diye isimlendirilmiştir. Bana göre bu kelime asıl 
itibariyle kenar ve yan anlamına gelmektedir. Bu bazen duvarın kenarı bazen de 
çadırların örtüsü ya da zırhların kenarı anlamında kullanılmaktadır. Tekili ;.; ).J 
şeklindedir. Kuşların bir yere konmak istediklerinde kanat çırpmaları da bu keli
meyle ifade edilmektedir. Yine döşek örtüsü yapımında kullanılan yeşil kumaşa 
da bu ad verilmektedir. Tekili ;.; ) J dür. Herhangi bir şeyin tercih edilenine de 
.....; )J denilmektedir. Nakledilen bir habere göre "Andolsun ki, Rabbinin ayetle
rinden en büyüğünü gördü"353 ayetinin yorumunda Abdullah b. Mes'Cıd "Bütün 
ufuğu kaplayan yeşil bir örtü gördü" demiştir354. Bu hadis Buhar! ve Müslim' in 
Sahihlerinde yer almaktadır. 355 

�VA� İ-l}� lj ��\ lŞ� �) pi i\1� 
78. Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! 

Tefsiri: 

Bu ayetle ilgili iki görüşten daha doğru olanı şudur: Celal, ta'zlm, ikram ise 
sevgi duymak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime-i tevhidin ve tekbirin sırrıdır. 
Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber şöyle 
buyurmaktadır: "Yazel celôli ve 'l-ikram ifadesini sürekli kullanın. "356 

352 Bu lafızla bulunamamıştır. Bk. İbnü'l-Esır, Nihaye, il, 242. 
353 en-Necm 53/18.  
354 Buharl, Bed'u'l-halk, 7 .  
355 Hadi'l-ervah, s .  1 70- 1 7 1 .  
356 Ahmed b. Hanbel, Müsned, iV, 177 .  
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Kıyamet koptuğu zaman, 

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; 

3. O, alçaltıcıdır, yükselticidir. 

4. Yer şiddetle sarsıldığı, 

5. Dağlar parçalandığı, 

6. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman . . .  

7. Ve sizler de üç sınıf olduğun uz zaman, 

8. Defterleri sağdan verilenler. Ne mutlu onlara! 

9. Defterleri soldan verilenler. vay gele başlarına! 

1 O. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. 

1 1 ,  12. işte bunlar, nalm Cennetlerinde (Allah 'a) en yakın olanlardır. 

13. (On/arın)  çoğu önceki ümmetlerden, 

14. Birazı da sonrakilerdendir. 

1 5, 16. Mücevheratla işlenmiş divanlara yaslanarak karşılıklı otururlar. 
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Tefsiri: 

Allah Teala Cennetten bahsederken bir başka ayette şöyle buyurmuştur: 
"Orada yükseltilmiş divanlar vardır. "357 Allah Teala Cennetliklerin divanlarının 
birbirinin yanı sıra dizilmiş olduğunu da haber vermiştir. Bir kısmı diğerinin ar
kasında kalmamıştır. Aralarında mesafe de yoktur. Bur surede ise Allah Teala, 
müminlerin divanlarının mücevherle işlenmiş olduğunu bildirdi . 

.... � J kelimesi sözlükte, istiflenmiş, üst üste örülmüş anlamına gelir. ..;")'..! :ri' J 
� Jy "-'2.ıV _r 'JıJ �ı (Falanca taş ve tuğlayı üstü üstüne koydu . )  denilir. O 
konan malzemelere ise .:.ı _rP y denir. 

Leys şöyle demiştir: "� }l divan vs. gibi şeylerin örülmesi anlamına gelir." 
Arapçada � _rP y U.) dendiği zaman, sıkı örülmüş zırh kastedilir. Araplardan biri 
hanımına �ı t_L:... � demiştir. Bu cümle "Evin eşyalarını birbirine yaklaştır. " 
anlamına gelir. 

Ebu Ubeyde, Ferra, Müberrid ve İbn Kuteybe şöyle demiştir: � � y kelime
si, sıkı örülmüş, parçaları birbirine tamamen geçmiş anlamına gelir. Tıpkı zırhın 
halkalarının birbirine sıkıca tutturulduğu gibi. Yine bu kökten türemiş olan � J 
kelimesi de sıkıca örülmüş, parçaları birbirine iyice bitiştirilmiş anlamına gelir. 

l\şa'ya şu beyit nispet edilmiştir: 

Savaş için hazırladın DavCıd'un yaptığı sağlam zırhları 

Taşır bunları ard arda dizilmiş deve kervanları . 359 

Söylendiğine göre bu kelime, altın ile örülmüş, inci, yakut ve zeberced ile 
süslenmiş anlamına gelir. Nitekim Heşim, Husayn ve Mücahid kanalıyla İbn 
Abbas'ın bu kelimeyi şu şekilde izah ettiğini nakletmiştir: ·· � ,_;, _,...Jl Tane tane 
altınlarla süslenmiş anlamına gelir." 

Mücahid şöyle demiştir: "� �� _,....l l ,  altın ile birbirine bağlanmış anlamına ge-
1 . " ır. 

Ali İbn Ebi Talha İbn Abbas' ın şöyle dediğini nakletmiştir: "�� .r-Jl, sıra sıra 
konmuş anlamına gelir. Nitekim Allah Teala bunların yükseltildiğini de haber 
vermiştir." 

357 el-Ôaşiye 88/13 .  
358 Tercümede esas aldığımız nüshada bu kelime ._r,ll (vahiy) şeklinde çıkmıştır. Ancak doğru

su bizim yukarıda yazdığımız gibidir. Bk. Pl.şa, Divan, s. 149 .  [Mütercim] 
359 Pl.şa bu beyti Hevze adında bir emiri övmek için söylemiştir. Bk. Pl.şa, Divan. s. 142 .  [Mü

tercim] 
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Ata ise İbn Abbas'tan şöyle naklehniştir: " . �  _ri> .,.....ıı Zeberced, inci ve yakut 
ile süslenmiş altından yapılmış tahtlar anlamına gelir. Bu tahtların her biri Mekke 
ile Eyle arası kadardır." 

Kelbi de şöyle demiştir: "Bu tahtın göğe doğru yüksekliği yüz zira kadardır. 
İnsan onun üstüne çıkmak istediği zaman taht eğilir. İnsan üzerine kurulunca 
doğrulur ve eski yüksekliğine kavuşur. "360 

1 7. Çevrelerinde, (h izmet için ) ölümsüz gençler do/aşır. 

1 8. Mafn çeşmesinden do/duru/muş testiler, ibrikler ve kadehlerle. 

1 9. Bu (kaplardaki) şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 

20. Bir de . . .  tercih edecekleri meyveler. . .  

21 . Canlarının istediği kuş etleri . . .  

22, 23. Ve gün görmemiş saklı inciler gibi ceylan gözlü eş/er. . .  

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir) . 

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 

26. Söylenen, yalnızca "selam, selô.m "dır. 

Tefsiri : 

Son iki ayette, boş sözlerin, günaha sokan lafların Cennet'te duyulmayacağı 
belirtilmiştir. Öte yandan, bunların zıddı olan selamın duyulacağı ifade edilmiştir. 
Burada bir şeyin olmayacağı ve bu olmayacak şeyin zıddının olacağı kastedil
miştir. O halde l.;')L. ı..;')\..;:. � ifadesini müstesna minhin içine sokma tekellüfüne 
girmeye gerek yoktur. Çünkü böyle bir şey, ayetten çıkacak faydanın yok olma
sını da beraberinde getirir. Bu ifadeyi müstesna minhin bir cüzü olarak görenler 
şöyle demişlerdir: Allah Teala Cennetliklerin boş söz ve g:;naha sokan bir laf 
işitmeyeceklerini belirtti. Her ikisi de söylenen paydasında birleşmektedir. Bu 
durumda insan, Cennet'te bir sözün işitilip işitilmeyeceğini öğrenmek ister. Bu 
------- -------
360 Hadi'l-ervah, s. 1 74-1 75. 
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yüzden Allah Teala L.:')\..:. L.:')\..:. � (Söylenen, yaln ızca "se/dm, se/dm "dır) bu
yurmuştur. Neticede mana şöyle şekillenmiştir: "Orada, 'selam, selam' dan başka 
hiçbir şey işitmezler. " 

Bu iki yorum düşünüldüğü zaman, ilkinin daha doğru olduğu anlaşılır. Çün
kü bu yoruma göre bir şeyin işitilmeyeceği, zıddının ise işitileceği ifade edilmiştir. 
İkinci yoruma göre ise, selam dışında ne varsa hepsinin işitilmeyeceği belirtilmiş
tir. Ancak ayetin anlamı böyle değildir. Çünkü Cennetlikler hem selamı hem de 
onun dışında diğer güzel sözleri işiteceklerdir. Bu husus iyice düşünülmelidir. 361 

· · � 

27. Defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağdaki/ere! 
28. (On/ar) Dikensiz sidr ağaçları, 
29. Dolgun salkımlı muzlar, 
30. Uzamış gölgeler, 
31 . Şırıl şırıl akan sular. . .  
32, 33. Ne tükenen, n e  de yasaklanan bir çok meyveler . . .  

34. Ve yükseltilmiş yatak/ardadır/ar. 

Tefsiri: 
Allah Teala Cennetleri tasvir ettiği bir başka ayette şöyle buyurmaktadır: 

�dl t,;\j� (Bu iki Cennet türlü ağaçlarla doludur. )362 Bu ayette geçen �\Jı kelimesi, 
dal anlamına gelen � kelimesinin çoğuludur. Yine Cennet'le ilgili olarak şöyle 
buyurmuştur: �\.! jj �j 4ştj l.4.�-=� (İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar 
vardır. )363 -

28. Ayette geçen J �\ kelimesi, dikenleri kırılmış, temizlenmiş dolayısıy
la dikensiz hale gelmiş manasını taşır. Bu görüş, İbn Abbas, Mücahid, Mukatil, 
Katade, Ebu'l-Ahvas, Kasame İbn Züheyr ve daha başka müfessirlere aittir. Bu 
kimseler kendi görüşlerini desteklemek için şu iki delili ileri sürmüşlerdir: 

a) ..L.,a.>Ji kelimesi lügatte kesmek anlamına gelir. Toplanan her yaş meyve, 
dal vs. için ..;...l....2.>- denir. Bir ağacın dikenlerinin koparılmasını anlatmak için yine 

361 Bedfüu' l-fevfüd, 111, 69-70. 
362 er-Rahman 55/48. 
363 er-Rahman 55/68. 
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bu fiil kullanılır. Dikeni koparılmış ağaçlara da, � ve ..) � denir. Meyvelerin 
toplanmasını ifade etmek için de bu kelime kullanılır. Meyvesi devşirilmiş ağaçla
ra da � ve ..) � denir . ..)L.ö..>J I ise, dikeni bulunmayan ağaç anlamına gelir. 

b )  İbn Ebu Davud şöyle demiştir: "Muhammed İbn Musaffa, Muhammed İbn 
Mübarek, Yahya İbn Hamza, NCır İbn Yezid, Habib İbn Ubeyd ve Utbe kanalıyla 
İbn Abd es-Selemi'nin şöyle dediğini nakletmiştir: Hz. Peygamberle -sallallahu aley
hi vesellem- birlikte oturuyordum. Derken bir bedevi çıkageldi ve Allah ResO.lü'ne c11 ' ı  kastederek -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dedi: �4--9 .uı\ JyJ (:: UL:::- ...:.-5 J\; 
Jw e11lı � 4.:... l5 _,..;. ;si ;;� �1 'J ö� �ı .j _;.t �1 .uıı J_,..,,J � Jw c!ı/1 
0.Y'--"' � JJ"':-" � ..).r.lo.JI .r:=JI ö� J!.. ö� ·� "SY, J5 ı'.JK. (..,l....:>- ,ı.ıı \ u! ..ıı l J_,..,.J 
y>T ı:.ı} � 'J İL..k.1 1 if L;_,.l (Ey Allah ' ın elçisi! Seni dinliyorum . . .  Bakıyorum da 
Cennet'te benim bildiğim en fazla dikenli ağacın olduğundan bahsediyorsun . "  
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah Teala o 
ağacın her dikeninin yerine bir meyve var etmiştir. O meyveler, kıllı/eti sıkı tekenin 
husyesi gibidir. 364 Her birinde yetmiş çeşit tat vardır. Hiçbiri diğerine benzemez. )365 
Bu rivayette geçen ..) _,._wı lafzı , kıllan keçeleşmiş anlamına gelir.366 

Abdullah İbn Mübarek şöyle demiştir: "Safvan İbn Amr, Selim İbn Amir' in 
şöyle dediğini bize nakletti: "Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ashabı 
şöyle derdi: Allah Teala bedeviler ve onların sorulan vasıtasıyla bize fayda ve
rirdi. Bir defasında bedevi biri gelip Resulullah'a -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
demişti: "Ey Allah' ın elçisi! Allah Teala Cennet'te bu dünyada insanlara eza ve
ren bir ağaçtan bahsetti . Bana göre Cennet'te insana eza veren bir ağaç yoktur." 
Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bedeviye "O ağaç hangi
sidir?" diye sordu. Bedevi "Sidr ağacı . . .  Onun dikeni olur. İnsanlara batar. " diye 
cevap verdi. Bu defa Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah 
Teala'nın �� J� ..}. buyurduğunu hiç duymadın mı? Allah Teala onun diken
lerini temizlemiş ve her bir dikenin yerine bir meyve koymuştur. "367 

364 Bu rivayetteki benzetme, meyvelerin dolgun ve aşağı doğru sarktığını ifade etmek gayesiyle 
yapılmıştır. 

365 Bu hadis sahihtir. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir, iV, 1 30; Ebu Naim, Hilye, VI, 103; SuyUti, 
ed-Durru'l-mensur, VIII, 12. Heysem! bu rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu rivayetin 
senedi, Buhari'nin ravilerinden oluşmaktadır." Heysem!, Mecma' , X, 414. 

366 Hadiste geçen > �- tenasul organındaki yumurta anlamına gelir. �I kelimesinin tekili
dir. bk. Cevheri, Muhtaru's-sıhah HSY md. �ı..wı ise eti sıkı anlamına gelir. Yani bir kısmı bir 
kısmına iyice yapıştığı için katılaşan manasına gelir. bk. İbnu' l-Esir, en-Nihaye, IV, 225 . İbn 
Kayyim bu kelimenin iki anlamından birini yukarıda zikretti. Ancak bu hadiste kastedilen 
bizim verdiğimiz manadır. 

367 İbnu' l-Mübarek, s. 74-75; Hakim bu rivayeti, sika bir tabii olan Selim İbn Amir kanalıy
la Ebu Umame el-Bahill'den nakletmiştir. Ayrıca bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiş
tir. Zeheb! de bu konuda ona tabi olmuştur. İbn Kesir bu rivayeti, Ebu Bekir Ahmed İbn 
Selman en-Necad kanalıyla nakletmiştir. bk. İbn Kesir, Tefsir, IV, 308. 
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Bazı alimler .) � kelimesine yükünü yüklenmiş anlamını vermişlerdir. An
cak bu görüşleri tenkit edilmiştir. Onlara şu şekilde itiraz edilmiştir: Lügatte bu 
kelimenin, yüklemek anlamına geldiği bilinmez. Ne var ki onlara itiraz edenler, 
yanılmışlardır. Çünkü o mana da doğrudur. O manayı savunanlar, Allah Teala'nın 
bu ağacın dikenlerini temizleyip onların yerine meyveleri koymasına bakarak bu 
yorumu yapmışlardır. Biraz önce geçen iki hadis, bu görüşleri birleştirmektedir. 

Bazı alimler ise �_,...::,;.... kelimesini ele batmayan,  eli yaralamayan ve ele acı 
vermeyen şeklinde yorumlamışlardır. Bu yorumu kelimenin manasının lazımına 
göre yapmışlardır. Müfessirlerin geneli , bazen mananın lazımı ile bazen bir cüzü 
ile bazen de bir örnek ile yorum yapar. Görüşlerin içeriğine dikkat etmeyenler 
ise bunları birbirine aykırı yorumlar olarak görür. Halbuki bunlar arasında bir 
çelişki yoktur. 

('.�ıJ, kelimesini müfessirlerin çoğu, muz ağacı olarak tefsir etmiştir. Mücahid 
şöyle demiştir: Vecc' in368 muzları Arapların hoşuna giderdi. Bu yüzden onlara 
"Dolgun salkımlı muzlar " ayeti inmiştir. Bu tefsir, Ali İbn Ebi Talib , İbn Abbas, 
Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'ye aittir. 

Bazı müfessirler ise d6' ın büyük ve uzun bir ağaç olduğunu söylemiştir. 
Onlara göre Araplar nezd1nde bu ağaç, çölde yetişen ve dikeni bol bir ağaçtır. 

Nitekim kervanda develeri yürüten kimse şu beyti okumuştur: 

Rehberi ona müjdeyi verdi ve dedi ki: 

Görürsün yarın Talh ağacını ve dağları. 

Bu ağacın, kokusu, yükü ve gölgesi vardır. Dikenlerin yerine meyvelerle 
donatılmıştır. İbn Kuteybe şöyle demiştir: "Bu ağaç, yükle veya yaprakla yük
lenmiştir. Yukarıdan aşağı her tarafı doludur. Dolayısıyla dışarıdan görünen bir 
gövdesi yoktur. " 

Mesruk ise şöyle demiştir: "Cennetteki ağaçlar, en altından en üst dallara 
kadar tamamen yapraklarla kaplıdır. Nehirleri ise kanal olmadan akar." 

Leys şöyle demiştir: "d1 kelimesi, Ümmü Gaylan ağacı anlamına gelir. Bu 
ağacın eğri büğrü dikenleri yoktur. Çalı cinsinin en büyük ve sivri dikenlerine 
sahiptir. Dalları çok sağlamdır. Çok dayanıklı bir ağaçtır. " 

Ebu İshak da şöyle demiştir : "� kelimesi ile Ümmü Gaylan ağacı kastedil
miş olabilir. Çünkü bu ağacın kokusu güzeldir. Allah Teala vahyin ilk muhatap-

368 Taif şehrinin bir diğer adıdır. bk. Yakut el-Hamevi, Mu'cemu' l-büldan, iV, 8; V, 361 . 
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[arına sevdikleri şeyleri vermeyi vad etmiştir. Ancak şu kadarı var ki, Cennetteki 
bu ağaç dünyadaki benzerinden çok üstündür. Tıpkı Cennetteki diğer varlıkların 
dünyadaki varlıklardan üstün olduğu gibi. Cennetteki müminlere mükafat olarak 
verilecek ödüller ile dünyadaki nimetler arasında sadece isim benzerliği vardır." 

� kelimesi muz olarak tefsir edenler, örnekleme yoluyla bu tefsiri yapmış
lardıf. Çünkü muz, dolgun bir meyvedir. Halbuki Arap dilinde bu kelime, çölde 
yetişen büyük bir ağacın adıdır. 

Her şeyi en iyi Allah bilir.369 

35. Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. 

36, 37. Onları, eş/erine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. 

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir. 

Tefsiri : 

V.�81 ifadesindeki zamir kadınları gösterir. Ancak daha önce kadınlardan 
söz edilmemiştir. Ne var ki, 34. ayette geçen yatak kelimesi, kadınlara delalet 
etmektedir. Çünkü kadınların yeri, yataktır. Bu konuda ileri sürülen bir diğer 
yorum ise şöyledir: �) ..74 �j j ayetinde geçen __,;. j (yataklar) kelimesi kadınlar
dan kinayedir. Nitekim kadınlara kinaye yoluyla iki kulplu testi, izar vb. isimler 
de verilir. Ayetin devamında bulunan ü.) _)A (yükseltilmiş) ifadesi bu yoruma 
izin vermez. Ancak bu kelime "değerleri yükseltilmiş" şeklinde izah edilirse bu 
yoruma kapı aralanmış olur. 

Daha önce Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu yataklara ve onla
rın yüksekliklerine ilişkin açıklaması geçmişti . Doğrusu şu ki, burada yatakların 
bizzat kendisi kastedilmiştir. Ancak bu lafız, kadınlara da delalet eder. Çünkü 
çoğunlukla onlar yatakta bulunur. 

Katade ve Said İbn Cübeyr bu ayeti (35. ayet) şu şekilde açıklamıştır: "Biz 
onları, yeni bir yaratılışla yarattık." 

İbn Abbas şöyle demiştir: "Bu ayette dünyadaki kadınlar kastedilmiştir. " 

Kelbl ve Mukatil şöyle demiştir: "Burada saçları ağarmış, iyice ihtiyarlamış 
dünyadaki kadınlar kastedilmiştir. Adeta Allah Teala şöyle buyurmuştur: Biz, 

369 Hadi' l-ervah, s. 136-138. 
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dünyada ilk kez onları yarattıktan sonra ihtiyarlayıp plr-i fani olan kadınları yeni
den yaratacağız." Enes'ten nakledilen merfCı' bir hadis de bu yorumu destekle
mektedir: "Yeniden diriltilecek kadınlar, dünyada görme duyuları yavaşlayıp göz
lerinde daima yaş olan ve çapak biriken kocakarı/ardır. "370 Sevrl de bu rivayeti, 
Musa İbn Ubeyde ve Yezid er-Rakkaşl kanalıyla Enes'ten nakletmiştir. Yahya 
el-Hamanl'nin rivayeti de bunu desteklemektedir: İbn İdris, Leys ve Mücahid 
kanalıyla Hz. Aişe' den aktardığına göre Allah ResUlü bir defasında onun yanına 
varmış. O esnada Hz. Aişe'nin yanında bir ihtiyar oturuyormuş. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bu kim?" diye sormuş. Hz. Aişe "Halalarımdan biri" 
diye ce�ap vermiş. İhtiyar kadın bu sözden bayağı alınmış. Bunun üzerine Allah 
Resulü " .. G\ z.,;.�ili C\ (Biz onları yeniden yarattık . )  ayetini okuyup bunu 'Yani 
bambaşka yarattık. '  şeklinde izah ettikten sonra şöyle demiştir: İnsanlar kıyamet 
günü yalın ayak ve çıplak biçimde haşrolunacaklardır. İlk giydirilen İbrahim pey
gamber olacaktır." Daha sonra Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- tekrar G! 
i' .. G! ��Wı (Biz onları yeniden yarattık.) " ayetini okumuştur.371 

Adem İbn Ebl İyas, Şeyban, Zühri, Cabir el-Ca'fi, Yezid İbn Mürre ve Sele
me İbn Yezid kanalıyla Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- .. Gı jl>�Wı GI 
ayeti hakkında şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Bu ayette, dünyadaki dul ve 
bakireler kastedilmiştir. "372 

Adem şöyle demiştir: Mübarek İbn Fudale Hasan kanalıyla Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu bize nakletti: "İhtiyarlar Cennete gire
mez. " Bunun üzerine bir ihtiyar kadının canı sıkıldı. Bu durum karşısında Allah 
Resulü şöyle buyurdu: "Ona söyleyin,- mahşer günü o, ihtiyar olmayacak. Aksine 
o, genç olacak. Çünkü Allah Teô.lô. ';Gı z.,;.�Wi Cı (Biz onları yeniden yarattık) ' 
buyuruyor. "373 

İbn Ebl Şeybe, Ahmed İbn Tarık, Müsıde İbn Yesa' , Said İbn Ebl Arube, 
Katade ve Said İbn Müseyyeb kanalıyla Hz. Aişe'den şöyle nakletmiştir: "Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- ensardan bir ihtiyar kadın gelip 'Ey Allah' ın 
elçisi! Allah'a dua et de beni Cennete soksun. '  dedi. Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- 'Cennete ihtiyarlar giremez. ' diyerek karşılık verdi. Sonra gitti ve 
namaz kıldı. Daha sonra Hz. Aişe 'nin yanına döndü. Hz. Aişe ona, 'Senin söz-

370 Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an, 56. 
371 Beyhaki, el-Ba's ve'n-nüşlir, s. 216; Ebu Naim, Tarihu Asbahan, i l ,  107.  
372 Ebu Davlıd et-Tayalisi, Hadis no: 1307; Taberi, XXVll ,  185; Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, 

VII, 40; Beyhaki, el-Ba's ve'n-nüşfır, s. 217 .  
Bütün bu rivayetler, Cabir el-Ca'fı, Yezid İbn Mürre ve Seleme İbn Yezid kanalıyla gelmek
tedir. İçlerinde Cabir zayıftır. Yezid İbn Mürre'nin de biyografisini bulamadım. Ravilerden 
sadece Selem İbn Yezid' in biyografisini bulabildim. bk. İbn Hıbban, es-Sikat, IX, 274. 

373 Tirmizi, Şemail, Hadis no: 205. Elbani bu hadis hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin sene
di zayıftır." Ancak Elbani "Gayetu'l-meram" adlı kitabında daha önce zikrettiğimiz şahitleri 
ile birlikte bu hadisi vererek hasen olduğunu belirtmiştir. bk. s. 375. 



/erin yüzünden kadın sıkıntıya girdi. ' dedi. Bunun üzerine Resulullah -sallallôh u  
aleyhi vesel/em- 'Ama gerçek böyle. Kuşkusuz Allah Teala yaşlı kadınları Cennete 
soktuğu zaman, onları bakireye dönüştürecektir. ' buyurdu.374 

Mukatil bu konuda bir başka görüş zikretmiştir. Zeccac da bunu tercih etmiş
tir. Söz konusu görüşe göre burada daha önce bahsi geçen huriler kastedilmiştir. 
Allah Teala hurileri, sahipleri için doğum yapmayacak şekilde apayrı bir yaratılış
la yaratacaktır. Zahir olan görüşe göre, burada Allah Teala'nın Cennet'te hurileri 
apayrı yaratması kastedilmiştir. Birkaç husus buna delalet etmektedir: 

a) Allah Teala ecirde önde olanlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Çevre
lerinde, (h izmet için ) ölümsüz gençler dolaşır. Main çeşmesinden doldurulmuş 
testiler, ibrikler ve kadehlerle . . .  Bu (kaplardaki) şaraptan ne başları ağrıtı/ır, ne 
de akılları giderilir. Bir de . . .  tercih edecekleri meyveler. . .  Canlarının istediği kuş 
etleri. . .  Ve gün görmemiş saklı inciler gibi ceylan gözlü eşler . . .  "375 Bu ayetlerde, 
onların kadehleri, içecekleri, meyveleri, yemekleri ve ceylan gözlü hurilerden 
oluşan eşleri anlatıldı . Daha sonra da, amel defterleri sağdan verilecek kimse
lerin yiyeceklerinden, içeceklerinden, yataklarından ve kadınlarından bahse
dildi . Öyle anlaşılıyor ki , bu eşler, kendilerinden önce bahsi geçen huriler gibi 
Cennet'te yaratılmış �adınlardır._ 

b) Allah Teala �81 V.�Gı GI buyurmuştur. Bu cümle, onların ikinci kez de
ğil, ilk olarak yaratıldığını açıkça ifade eder. Çünkü Allah Teala bu fiil ile ikinci 
kez yaratmayı kastettiği zaman bir sıfat ile bunu belirtmiştir. Nitekim şu ayetlerdf 
bu durum görülmektedir: ı.5;-'iı öLl l  � �lj (Şüphesiz tekrar diriltmek de O'. ıa 
aittir. ) .:.ı , i _: 'J �  J !t; . �; - !ç-18\ j.:J .jı ' �- �__; , , ,  ' ' · t... ._ ...:..ı · , İ ı ·<-·: v:j ı · ·376 � ........ r-;--J ı- - · ı...r"' • .. F. � ...?'-' ..- _,.,,..., r-=- J .:.r--' .:.ıJ'}:i 'Jjlı J}Jı �Uı � ..Ll.lj (Aranızda ölümü tdkdir eden biziz. Ve biz, önüne 
geçilebilecek/erden değiliz. Böylece sizin yerin ize benzerlerinizi getirelim ve sizi 
bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik) .  And olsun ki, 
ilk yaratmayı b ilirsiniz, yine de düşünmez misin iz?)377 

c) � l:'.-ljji p·j {Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman )378 ayeti ile baş
layan hitap, sonuna kadar erkeklere ve kadınlara yöneliktir. Yeniden diriliş de 
bu iki türü kapsamaktadır. Dolayısıyla, �81 .:,;.��\ � I  ayetinin zahirinden, bu 
yaratılışın hurilere ait olduğu anlaşılır. Bu ayetteki yaratma fiilinin masdar ile tekit 
edilmesi de düşünülmelidir. Hadisler, bu yaratmanın, ihtiyar kadınlara mahsus 
olduğunu göstermez. Aksine ihtiyar kadınların bu konuda huriler gibi olduğuna 

374 Bu rivayeti İbn Ebi Şeybe'nin "Musannef"inde bulamadık. 
Heysem! bu rivayet hakkında şöyle demiştir: "Bu hadisin senedinde Müsıd vardır. Bu ravi 
zayıftır. " bk. Heysem!, Mecma' , X, 419. Ebu Naim, Sıfatu'l-Cenne, 111, 231 .  

375 el-Vakıa 56/17-23 . 
376 en-Necm 53/47. 
377 el-Vakıa 56/60-63. 
378 el-Vakıa 56/7. 
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delalet eder. Ancak bu özelliğin kocakarılara değil de sadece hurilere mahsus ol
duğu vehmine kapılmak yanlıştır. Çünkü kocakarılar bu yaratılışı onlardan daha 
çok hak etmektedirler. Netice olarak, buradaki yaratmanın hem hurileri hem de 
kocakarıları kapsadığını söyleriz. Her şeyi en iyi Allah bilir. 

�.1 kelimesi, '":"' J/ kelimesinin çoğuludur. Kocalarına şirinlik yapan kadınlar 
anlamına gelir. İbnu'l-A:rabi379 (ö. 231 . )  şöyle demiştir: "'":"'J/, Kocalarına itaat 
eden, onlara şirinlik yapan kadınlar anlamına gelir." Ebu Ubeyde de "'":"'J/ eş
leşmesi güzel anlamına gelir. " demiştir. Bu sözü ile o, sevişirken kocasına karşı 
cömert davranan ve onunla arzulu birlikte olan kadını kastetmiştir. Müberrid ise 
bu kelimeyi kocasına aşık kadın şeklinde izah etmiştir. Lebid'de şu beyti nispet 
etmişlerdir: 

Hevdecinde fuhşa bulaşmaz, kocasına sadık bir kadın var. 

Sahip olduğu iri kalçalara bakmaktan yorgun düşer gözler.380 

Müfessirler �.1 kelimesinin aşık, şirinlik yapan, kur yapan, işve yapan, sırılsık
lam aşık, ateşli vb. manalara geldiğini ifade etmişlerdir. İmam Buhari "Sahih" inde 
bu kelime hakkında şöyle demiştir: "Lr, ağırlaştırılmış (değerlendirilmiş/güzel ko
nuşan/sevgili) anlamına gelir. J.J-1" ve _;...o veznindedir. Mekkeliler işveli kadına 
� _r.ll, Medineliler �ı. Iraklılar �l der. '":"' �l kelimesi kocalarına şirinlik ya
pan kadınlar anlamına gelir." İmam Buhar! "Sahih"inin "Bedu'l-halk" bölümün
de bunları demiştir.381 "Kitabu't-tefsir" bölümünde ise şunları söylemiştir: "�_1 
ağırlaştırılmış (değerlendirilmiş/güzel konuşan/sevgili) anlamına gelir. J� ve� 
veznindedir. Mekkeliler işveli kadına �rJl, Medineliler �ı. Iraklılar �\ der. 

Allah Teala hurilere hem güzellik, hem de güzel davranma özelliği vermiştir. 
Bunlar, kadınlarda en fazla aranan özelliklerdir. Ancak bunlar sayesinde erkekler 
kadınlardan tam olarak zevk alır. Onlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur: 
"Daha önce cin ve insanlardan h iç kimse kendilerine dokunmamıştır. "382 burada 
müminlerin hurilerden alacağı zevkin doruğa ulaşacağı ilan edilmiştir. Çünkü 
erkeğin kendisinden önce hiç kimseyle birlikte olmamış bir kadından aldığı haz, 
dul bir kadından aldığı hazdan daha çoktur. Hurilerin durumu da böyledir.383 

379 Kufe ekolüne mensup önemli bir dil alimidir. [Mütercim] 
380 bk. Divanu Lebtd, s .  58. [Mütercim] 
381 Buhar!, Bedu'l-halk, 8. 
382 er-Rahman 55/56. 
383 Hadi'l-ervah, s. 183-185 .  
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Allah Teala şöyle buyurmuştur: l�ı)I �_;. ljl5�1 �� "Onları, eşlerine düş
kün ve yaşıt bakireler kıldık. " 

Ayette geçen �:f keliD'.esi, kocasına huyu, davranışları ve fiziği ile güzel 
gelen kadın anlamına gelir. lbn'u' l-�rabi (ö. 231 . )  bu kelimeyi şu şekilde izah 
etmiştir: "Kocasına itaat edip ona karşı şirin görünen kadın anlamına gelir." Ebu 
Ubeyde de şöyle demiştir: '' ._,;&:. güzel eş anlamına gelir. " Müberrid ise şöyle 
demiştir: "� :)- kocasına aşık kadın demektir." İmam Buhari de bu kelimeyi "kur 
yapan kadın" , "işveli kadın" şeklinde izah etmiştir.384 

Allah Teala burada hurilerin ahlaki özelliklerini anlattı. Daha önce de onların 
fiziki özelliklerinden bahsetmişti. Allah Teala'nın onları tavsif ettiği bu özellikler 
düşünülünce, bunların hatta bunlardan daha üstün vasıfların onların özelliği ol
ması gerektiği anlaşılır. 

Sadece Allah'tan yardım dilenir.385 

� (+ 

39, 40. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. 

41 . Defterleri soldan verilenler . . .  ne bedbahtır o soldakiler. 

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, 

43, 44. Ne serin, ne de faydalı olan, kapkara duman tabakası altın
dadırlar. 

45. Çünkü onlar vaktiyle varlık içinde azıtmış/ardı. 

384 Buhar!, Bedu'l-halk, 8. 
385 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s.  275-276. 
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46. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. 

47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline gel-
dikten sonra, biz m i  bir daha diriltileceğiz? 

48. Önceki atalarımız da mı? 

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, 

50. Belli b ir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır! 

51 . Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! 

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. 

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. 

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. 

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gib i  saldırarak içecek
siniz. 

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur! 

5 7. Sizi yaratan Biz'iz, hala bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek 
misiniz? 

Tefsiri : 

55. Ayette geçen r,--�1 kelimesi , susuzluktan içi kavrulan develer anlamına 
gelir. Bu kelime, r-"'i kelimesinin çoğuludur. Tekil ve çoğulluk bakımından .l"""""l 
.I""""" (C.) ,  gibidir. Aynı zamanda bu vezin, �)l.....j sigasında gelen kelimelerin de ço
ğuludur. Tıpkı _}-.p (l::) .ı_}-.p örneğinde olduğu gibi .386 

� � �  

58, 59. Söyleyin; akıttığın ız meniden insanı yaratan siz misin iz, yok
sa Biz mi yaratmaktayız? 

60, 61 . Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerin ize ben
zerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemediğiniz bir alemde yaratmayı dilersek, 
Bize mani olacak h içbir güç yoktur. 

62. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret alma
nız gerekmez mi? 

386 Ravdatu'l-muhibb'in, s .  59. 
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Tefsiri : 

Allah Teala bu ayetlerde insanın yaratılışının başlangıcından bahsetti ve bunu 
surenin sonlarına doğru yaptı . Bu yoktan var etmeyi, yeniden dirilmeye delil ola
rak gösterdi .  Böylece insanlara şu mesajı verdi: Siz, annelerinizin karnında ilk defa 
nasıl yaratıldığınızı biliyorsunuz .. Başlangıcınızın akıttığınız menilerden olduğunun 
bilincindesiniz. Bu yaratılışınızın üstüne bilmediğiniz bir yerde sizi tekrar yaratma 
konusunda kimse bize mani olamaz! O an gelince bir de bakacaksınız ki sizler, 
dünyada sahip olduğunuz suret ve heyete benzer biçimde var olacaksınız . . .  İşte 
bu, Allah Teala'nın mükemmel kudretinin ve iradesinin bir yansımasıdır. Eğer ilk 
yaratılışın durumunu düşünürseniz bu davranışınız, yoktan var edenin gücünün 
yalanlayıp durduğunuz yeniden diriltmeye de yeteceğini size gösterir. . .  

Bundan daha güzel bir akıl yürütme, yol gösterme olabilir mi! . .  Bu sözler, 
akla ve mantığa çok yatkındır. Şekten ve şüpheden olabildiğince uzaktır. Böylesi 
açıklama ve delil sunmadan sonra ancak ya Allah Teala ve O'nun peygamberi
nin getirdiği mesajlar inkar edilir ya da kabul edilir. 

Hak Teala insan suresinde şöyle buyurmuştur: "On/an biz yarattık; onların 
yaratılışını sapasağlam yaptık. "387 Burada bahsi geçen yaratma ilk yaratmadır. 
Ayetin devamı ise şu şekildedir: "Dilediğimizde (kendilerini yok eder) yerlerine 
benzerlerini getiririz. " Burada ise ikinci yaratma kastedilmiştir. Bu durumun bir 
benzeri de şu ayet-i kerimede görülür: "Rahime atılan nutfeden (spermden) er
kek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. "388 
Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri gerçekten çoktur. Bir başka ifade ile Kur'an' da 
ilk yaratma ile yeniden yaratma yan yana zikredilmiştir. Böylece fıtratlara ve akıl
lara, birini anıp ötekini hatırlatma yapılmıştır. 

Başarı yalnızca Allah'tandır.389 

387 el-İnsan 76/28. 
388 en-Necm 53/45-47. 
389 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 199-200. 
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63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. 

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz m iyiz? 

65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdın ız. 

66. Derdiniz ki; Biz borca battık. 

67. Daha doğrusu her şeyimizi kaybettik. 

68. Içtiğiniz suyu görüyor musunuz? 

69. Onu buluttan siz mi indirdin iz, yoksa Biz mi?  

70. Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Ş imdi şükretmeniz gerekmez 
mi? 

71 . Tutuşturduğunuz ateşi görüyor musunuz? 

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz? 

73. Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlar için yararlı kıldık. 

74. Öyleyse yüce Rabbinin adın ı  noksanlıklardan tenzih et. 

Tefsiri : 

Allah Teala 73 . ayette ateşin kaynağı olan ağacı, ahireti hatırlatan bir ibret 
vesilesi kıldığını, bir de, çölde konaklayan yolcuların istifadesine sunduğunu be
lirtmiştir. 

Arapçada � )\ s}İ dendiği zaman, bu cümle kişinin ıssız bir yerde konak
laması anlamına gelir. L.S_,A.ll ise, ıssız bölge manasındadır. Ağaçtan, hem bütün 
yolcuların hem de ikamet halinde olan insanların yararlanmasına rağmen bu 
ayette sadece ıssız çölde konaklayanlar zikredilmiştir. Böylece bütün insanların 
yolcu olduğuna dikkat çekilmiş olabilir. Çünkü herkes, bu dünyada seyir halin
dedir. Burası kimsenin ne yurdu ne de vatanıdır. Bütün insanlar bu yoldan gelip 
geçen kimselerdir. 390 

�\)J �� �V '\�
�
� �_,.:.h.; _;j f -;\ �µ �v o1' r-�I dl� r-Jl� 

- • .,. • � - , 'Y ,.. .., :_r. J..P �v °''  0_,�ı )'� � )1 �v "' �JS.-. -rL:? ıj �vv, r:} 
�" · ? �wı YJ 

75. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 

76. Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. 

77. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. 

390 Tariku'l-hicreteyn, s. 131 - 132 . 
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78. Korunmuş bir kitaptadır. 

79. Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. 

80. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. 

Tefsiri: 

75. ayet ile ne kastedildiği hakkında iki görüş vardır. 

1 - Bu ayette bildiğimiz yıldızlar kastedilmiştir. Bu yoruma göre �ly (yerleri) 
kelimesinin hangi anlama geldiği konusunda birkaç görüş ileri sürülmüştür. Bun
ları şu şekilde sıralayabiliriz : 

a) Kıyamet günü yıldızların sönüp etrafa dağılması .  Bu görüş Hasan-ı 
Basri'ye aittir. Müneccimler bunu yalanlarlar. Bu yorumu kabul etmezler. 

b) Yıldızların yörüngeleri. Bu görüş, Ata ve Katade'ye aittir. 

c) Yıldızların battığı yerler. 

d) Yıldızların doğup battığı yerler. Bu görüşü İbn Atıyye Mücahid ve Ebu 
Ubeyde' den nakletmiştir. 

e) Gökteki yerler. İbnu' l-Cevz! bu görüşü Katade' den nakletmiştir. 
f) Taşlandığı sırada ifritin peşi sıra kayması. Bu görüşü İbn Atıyye naklet

miştir. Ebu' l-Ferec İbnu' l-Cevzl sadece il1-< üç görüşü nakletmiştir. 

2- i y..:jl (�ly ifadesi, Kur'an' ın yirmi üç yıllık zaman dilimi i�inde Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- peyderpey indirilişini ifade eder. lbn Atıyye 
bu konuda şöyle demiştir: f-!.} 01) �! ayetindeki zamirin Kur'an' ı göstermesi , bu 
yorumu desteklemektedir. Ayrıca ancak bu yoruma göre buradaki zamirin daha 
önce geçmiş bir mercii bulunmaktadır. Bu yorumu benimsemeyenler ise, şöyle 
demişlerdir: Bu zamir, daha önce her ne kadar kendisinden bahsedilmese bile 
yine de Kur'an' ı gösterir. Çünkü onun durumu aşikardır. Mana bakımından da 
gayet açıktır. Söz içinde daha önce geçmeyen ancak belli olan kelimelere zamir 
gönderildiği şu ayetlerde de görülmektedir: '-:-'�4 ..:...;ı) J;. (Nihayet (güneş) 
battı. )391 , ��  � ..r js (Yeruüzünde bulunan-her şiy fanidir. )392 Bunun örnekle
rini çoğaltmak mümkündür. " 

Kanaatime göre birinci görüşü destekleyen hususlardan biri de şudur:�l 

hf �i) ayetinde zamir tekil ve müzekker olarak kullanılmıştır. Halbuki l::' IY' ke
.


limesi çoğuldur. Eğer bu kelimenin yerine zamir kullanılacak olsaydı ,  bu ayet 4�! 
f-!_f 0i)j şeklinde olurdu. İşte bu durum birinci görüşü desteklemektedir. Ancak 
yine de i �ı l::' IY' tabirinin Kur'an'a delalet ettiği söylenebilir. Bu yüzden zamir, 

391 Sad 38/32. 
392 er-Rahman 55/26. 
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.:ıT} kelimesinin yerine kullanılmıştır. Burada zamirin gösterdiği kelimenin tefsiri 
ile yetinilmiştir. Bu, belağat ve icaz türlerinden biridir. 

Eğer bu yeminle Kur'an' ın parça parça indirilişi kastedilmişse, bu ayetle buna 
delil getirmek mümkün değildir. Eğer çoğunluğun tercih ettiği gibi buradaki ye
min ile yıldızlar kastedilmişse, şu yorum yapılır: Yıldızlarda Allah'ın rububiyetini, 
yaratmanın sadece O'na ait olduğunu ve güzel biçimde yoktan var ettiğini göste
ren deliller vardır. O'nun tek başına ilah olması gerekir. Tıpkı tek başına yaratıcı 
olduğu gibi .  Yıldızlarda Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren işaretler ile ilgi çe
ken durumlar vardır. İşte bütün bu nedenlerden dolayı , onlarla yemin edilmiştir. 
Bu yemin, müşriklerin, müneccimlerin, dehrllerin ve muattılanın iki türünün de 
yalanlamalarına karşı ileri sürülen en açık delildir.393 

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki. Eğer anlarsanız bu gerçekten bü
yük bir yemindir. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. 
Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. O, alemlerin Rabbinden 
indirilmiştir. 

Allah Teala 75. ayetteki yemini yapmadan önce, kıyametten ve onun son
rasında insanların üç gruba ayrılmasından bahsetti . Kudretini gösteren kesin de
lilleri sıraladı. İlk yaratmayı yeniden yaratmanın delili olarak sundu. Topraktan 
bitkilerin yeşermesini anlattı. Gökten yağmurun inişini tasvir etti. Ateşin yaratılı
şından söz etti. Küçük kıyamette insanların ruhlarının bedenlerini terk ederkenki 
hallerinden bahsetti . Sonra bu ayette, Kur'an' ın gerçek ve kendisinin indirdiği bir 
kitap olduğuna dair yıldızların yerleri ile yemin etti. 

Allah Teala'nın yerlerine yemin ettiği i y..JI kelimesinin hangi anlama geldiği 
konusunda ihtilaf edilmiştir. Bu konudaki bazı görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Kur'an ayetleri. Buna göre C:�ı_,.. kelimesi,_ Kur'an' ın peyderpE'.y indirilişini 
ifade eder. Bu görüş Ata'dan gelen rivaye göre lbn Abbas ile Said lbn Cübeyr, 
Kelbl, Mukatil ve Katade'ye aittir. 

2 )  Yıldızlar. Bu yorumu benimseyenler �lyı lafzı ile şunların kastedildiğini 
ileri sürmüşlerdir. 

a) Batışları esnasında bulundukları yer. Bu görüş Ebu Ubeyde ve bazı mü
fessirlere aittir. Bu görüşü savunanların delilerinden biri de şudur: Allah Teala, 
yıldızlara, onların doğuşunu, seyrine ve batışına yemin etmiştir. Yıldızlarda ve 
onların bu üç halinde, İlahi hakikatleri gösteren bir ayet, bir ibret ve bir delil 
vardır. Nitekim şu ayetlerde bu durum görülmektedir: "Hayır! Akıp giden, bir 

393 Miftahu dari's-saade, s. 535-536. 
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kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara anda/sun. " ,  394 "Battığı zaman yıldıza 
anda/sun. "395, "Doğu/arın ve batıların Rabbine yemin ederim ki. "396 

b) Kıyamet günü dağılıp sönmeleri. Bu görüş Hasan-ı Basri'ye aittir. Bu gö
rüşün delilleri arasında �ı_,.. lafzının bunu gerektirdiği iddiası da vardır. Şöyle ki, 
bu kelime düşmek anlamına gelen 1/-' kökünden cYLl...397 vezninde türetilmiştir. 
Her yıldızın düşeceği bir yer vardır. Bu yerlerin çoğulu ise �ı_,.. şeklinde gelir. 

Kur'an' da i �ı kelimesi kullanıldığı zaman yıldızlar kastedilir. Bu durum, 
yukarıdaki ayette bu lafız ile yıldızların kastedildiğini söyleyenlerin görüşünü des
tekleyen delillerden biridir. Mesela şu ayetlerde i y....Jt kelimesi yıldız anlamın
da kullanılmıştır: "Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu 
tesbih et. "398, "Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan 
Allah 'tır. "399 

Buna göre, yeminde yıldızların kullanılması ile kendisine yemin edilen Kur' an 
arasında birkaç açıdan münasebet kurulur: 

a) Allah Teala yıldızları hem karada hem de denizde karanlık olduğu zaman 
insanların yol bulması için yaratmıştır. Kur'an ayetleri de, cehalet ve azgınlığın 
karanlığında insanların doğru yolu bulmaları için gönderilmiştir. Yıldızlar hissedi
len karanlıkta yol gösterirler. Kur' an ayetleri ise manevi karanlıklarda yol gösterir. 
Böylece iki yol gösterme yan yana getirilmiştir. Ayrıca yıldızlar şeytanları taşla
maya yarar. Kur' an ayetleri ise cinlerden ve insanlardan oluşan şeytanlardan ko
runmaya vesiledir. Yıldızlar Allah' ın apaçık görünen ayetleridir. Kur' an ise O'mm 
okunup dinlenen ayetleridir. Gurup vakti yıldızların bulunduğu yerlerde Allah' ın 
Kur'an! ayetlerine bir dela.Jet söz konusudur. 

Bir kıraate göre bu ayet, i Y"JI c!yu, şeklinde okunmuştur. Çoğula izafe edilen 
tekil kelime teaddüde delalet eder. c! r-JI kelimesi, cins isimdir. Muza.tın kaynakları 
farklılaştıkları zaman muzaf, çoğul olarak gelir. Eğer tür tek olursa, tekil gelirler. 
Mesela şu ayeti buna örnek olarak verebiliriz: Zıı �_;..p &! >Jı.11.J 4.!.. .). �lj 
.. :=�;jı .:.., _;..al uıµ 'lİ ı �ı (Seslerin en çirkini şüphesiz merkeblerin s�sidir. )400 Bu 
ayette -?lj . .O 'lİı çoğul olarak gelmiştir. Çünkü farklı türlere aittir . ..:... � ise tekil gel· 
miştir. Çünkü tek bir türe aittir. Bu kıraatte i �I C:.; Y' şeklinde muza.tın tekil olarak 
gelmesi, muza.tun ileyhin tek tür olmasından dolayıdır. i �I �ı_,.. kıraatinde ise 
muzaf, her yıldızın bir yeri olduğu dikkate alınarak çoğul olaraR gelmiştir. 

394 et-Tekvlr 81/15-16. 
395 en-Necm 53/ 1 .  
396 el-Maaric 70/40. 
397 Bu vezin ism-i mekanın çoğuludur. Yani düşeceği yerler anlamına gelir. [Mütercim] 
398 et-Tur 54/49. 
399 el-A'raf 7 /54. 
400 Lukman 31119. 
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Burada muksamun aleyh (üzerine yemin edilen) �} 0ı_;.hl �I ifadesidir. Ye
min ile cevabı arasına �� ı:ı_r.lı.; jJ 1;...;:...il �U ayeti ara cümle (cümle-i mu'tarıza_

) 
olarak girmiştir. Bu ara cümle içinde, bir ara cümle daha vardır. Şöyle ki , 0� jJ 
ifadesi sıfat ile mevsufu arasına girmek suretiyle ara cümle olmuştur. Neticede 
iç içe ara cümleler oluşmuştur. En güzel ara cümle tekit, uyarı ve ihtiraz içirdiği 
zaman meydana gelir. Mesela şu ayette olduğu gibi :  ..;:.ıNWoJI ıµ J ı_,!;İ z.r..Üıj 
.)J��- L+J � �jı �ı;._;.\ ��i l_f;....;.j '11 L:l; .  �}<G '1 (İnanıp da iyi iş/er yapanlara 
gelince -ki h iç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, Cen
net ehlidir. Orada onlar ebedf kalacaklar. )401 Bu ayette mübteda ile haber arasına 
ara cümle girmiştir. ı..p_..:,j '11 L:.1 .Ji5j ':I (-ki h iç kimseye gücünün üstünde bir 
vazife yüklemeyiz-) cümlesi, Allah' ın vaadini ancak bütün salih amelleri yeri
ne getirenlerin hak edeceğini düşünen kimsenin bu yanlış düşüncesini bertaraf 
eden bir ihtiraz içirmektedir. Bu yanlış düşünce ayetin bu kısmı ile ortadan kalk
maktadır. Bu ifadeyi ara cümle yapmak, bunu I�\ z.r..0ıj ifadesinin ilk haberi, 
.i.ı.:.l_,\cümlesini ise ikinci haberi yapmaktan daha güzeldir. Çünkü insana gücü

nün 't.istünde vazife yüklememek sadece iman edenlere mahsus değildir. Aksine 
bütün mahlukatı kapsamaktadır. Ayrıca bu ifade haber yapıldığı zaman , haberi 
mübtedaya rabt eden bir rabıt yoktur. Bi_'

. de L:� ifadesinden sonra r+-4 şeklinde 
bir sıfat takdir etmemiz gerekmektedir. Ustelik yukarıda ifade edilen önemli bir 
ayrıntı da ortaya çıkmamaktadır. 

. ' 
En güzel ara cümle örneklerinden biri de şu ayet-i kerimedir: 411 ıJ�j 

ı:ı; �! l; �j ü�;..:, ...:..ılJı (On/ar, kızların Allah 'a ait olduğunu iddia ediyorlar. 
Haşa! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin 
oluyor. )402 Burada iki cümle arasına ;.;� (Hôşô! Allah bundan münezzehtir. ) 
ifadesi ara cümle olarak girmiştir. 

Ara cümle kullanmanın yararları, konuşanın gayesine ve kelamın akışına 
göre değişir. Önem vermek, açıklamak, tekit etmek, yemin edilen veya haber 
verilen şeyi yüceltmek, kastedilenin yanlış anlaşılmasını önlemek, mukadder bir 
soruya cevap vermek vs. bu yararlardan bazılarıdır. 

Açıklama ve tekide örnek olarak şairin şu beytini örnek olarak verebiliriz: 

Cimriler - ki sen de onlardan birisin- keşke seni görseler 
Düşünürler "Sonra veririm" demeyi senden öğrendiklerini 
Mukadder bir sorunun cevabı olarak kullanılan ara cümleye şu örneği ve

rebiliriz: 

401 el-A:raf 7/42. 
402 en-Nah! 16/57. 
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Ayrılıp gideceği belli değil, kessek ondan ümidi kavuşuruz rahata 

Tamamen bizim yanımızda olacağı da kesin değil ki, edelim ikram ona 

�IJ ,...r . ..tJı JJ ir kimsenin sorduğu takdir edilen bir soruya cevap olarak söy
lenmiştir. Söz konusu soru ise şu şekildedir: Onun ayrılıp gitmesinin sana ne 
faydası olur? Burada şair iki şeyden birini istemektedir: Ya o kişiden tamamen 
ümidi kesip rahatlamayı, ya da tamamen onunla birlikte olmayı. 

Ca'dl'nin şu beyti ise , ihtiraza örnektir: 

Nusayb' ın şu beyti de buna örnek teşkil eder: 

Şimşeğin parıltısı Hicaz' a doğru yönelirse 

Neredeyse uçacak olurum . . .  Ama ben kuş yaratılmadım. 

_J:..11 l.r" �i r-1J (Ama ben kuş yaratılmadım. )  cümlesi şaire yöneltilebilecek 
bir sorunun reddedilmesi için söylenmiştir. Şair y:bİ eı..l.5J (Neredeyse uçacak 
olurum.) deyince, kendisine "Yoksa sen kuş olarak mı yaratıldın?" şeklinde bir 
soru yöneltilebilir. İşte şair, ara cümle kullanmak suretiyle bu itirazdan kurtulmuş
tur. Bana göre buradaki ara cümle başka bir gayeyi ifade etmektedir. Şöyle ki; 
şair, Hicaz topraklarının aşkından yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden uçabilecek en 
son mahluk olmasına rağmen o topraklara doğru uçmasına ramak kaldığını ha
ber vermiştir. Ama kendisi kuş olarak yaratılmamıştır. Zaten kuşların uçmasında 
hayret edilecek bir durum yoktur. Esas hayret edilecek şey, kuş olarak yaratılma
yan varlıkların sevgiliye duydukları aşk ve şevkten dolayı ona doğru uçmalarıdır. 
Bu nokta göz ardı edilmemelidir. 

Ara cümlenin dua olarak kullanıldığına şu beyitleri örnek olarak verebiliriz: 

�IJ .) J.ı..aJI 1..lA. )l>
�) &-- �I J J W � 

Sen hoşnut iken ben ağlarım 
Bu yüz çevirme ve öfkeden sakınarak 
Ey zalim! Bu ayrılık gerçekleşmişse 
Yoktur artık yaşamanın bir anlamı benim için 

� 1 J 1.: .. ..;İ j 0 i ı..:...:S .ti 

':lJ İ_,JJ; � �\ I� � 01 
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Sevgilim Süleyma . . .  Allah onu korusun 
Kendisine zarar vermeyecek şeyleri benden esirger durur403 

Seksen yaş . . .  Sen de göresin bu yaşı 
Eyledi bir tercümana muhtaç beni . 
Yemin ile de ara cümle yapılır. Şu beyti buna örnek olarak verebiliriz: 

İşte o - babana yemin olsun ki, - iyi bilir Malik' i 

Hak batılın yıkar geçer batılın yalanlarını 

·:· 199 

Birinin teveccühünü kazanmak için de ara cümle yapılır. Mesela şu beyitte 
olduğu gibi :  

Hani bir kez bana bakmıştın ya 
Canım sana feda olsun kim bana öyle bakar . . .  

Bu beyitte şair, muhatabının teveccühünü kazanmak için �l9 1� � ifadesini 
ara cümle olarak kullanmıştır. 

-

Şu ayet-i kerimedeki ara cümlenin , ne kadar yerinde ve mükemmel eılduğu 
düşünülmelidir: 0fa "i ,;J.ftı J fa �ı �l ı)li_J_;.u-�-�-fıııJ_�ı �Ko �ı li1 l� lj 
(Biz bir ôyetin yerine başka bir ôyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceği
ni çok iyi bilir- "Sen ancak bir iftiracısrn" dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler. )404 
j_:;:� l.4� �\ :liılj cümlesi, şart ile cevap arasında vuku' bulmuş bir ara cümledir. Bir 
çok faydası vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) "Bu değişikliğin hikmeti ve faydası nedir?" şeklinde gündeme gelebile
cek bir sorunun cevabı olabilir. 

b) Değiştirilen ve yerine başkası getirilen ayet, Allah katından indirilmiştir. 
Vahyin ilk muhataplarına kendi dillerinde haber verilmeden önce bu ayetin indi
rileceği kesin idi .  

-- ------- ---- -------
403 Bu beyit İbrahim b. Herme'ye aittir. bk. Muhammed Derre, Fethu' l-karim, 111, 388 [Müter

cim ] .  
404 en-Nahl 16/101 .  
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c) Hem önceki ayet, hem de onun yerine getirilen ayet, Allah Teala'nın bil
gisi dahilindedir. Her ikisi de Allah katından imiştir. Dolayısıyla ikisine de teslim 
olup iman etmek gerekir. 

En güzel ara cümle örneklerinden biri de şu ayet-i kerimede söz konusudur: 
. - � iı .iı .iıüJı + J. · " � ı L.ıi · · · ıs.  · JL,a_; - . · - \;._ t.:;, - �.!l �:ı.� ..;jjı - .jl.:.3:Jı t;_�;, - � ıJ, - - Y.J ' Y""" - 0::-" ı,f .J 0" J � J -- - Y. - - JJ 
(Biz insana, ana- babasına İyi da-vranmasinı tavsiye etmişizdir. Anası onu zayıf-
lık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl 
içinde olur. Bana ve ana- babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş 
Allah 'adır. )405 Bu ayette, insanın annesinin hamilelik durumu ve onu doğurması, 
vasiyet ile hakkında vasiyet edilenin arasında anlatılmıştır. Böylece durumu bu 
şekilde olan anneye nasıl davranılması gerektiğine dair yapılan vasiyet tekit edil
miştir. Çocuklara da annenin hakkı hatırlatılmıştır. Annenin hamilelik ve doğum 
esnasında babanın katlanmadığı sıkıntılara katlandığı bildirilmiştir. 

Ara cümleye verilebilecek en güzel örneklerden biri de, şu ayet-i kerimedir: 
� L.ı� r5 LA t__;..:. {lııJ 4:-' . ��.ı�l! '� 1;..!i-; ; lj �;._;;ı UÜ (Hani siz bir adam 
öldürmüştünüz de onun hakkında birbirin izle atışmıştın ız. Hô.lbuki Allah gizle
mekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. "Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesi
len ineğin ) bir parçasıyla vurun! "  dedik. ) 406 Bu ayet-i kerimede �Ç LA ?-� �IJ r- '-' . 
ifadesi ara cümledir. Birbirine atfedilen iki söz arasında vuku bulmuştur. lsra-
ilogullarına öldürülen kimse hakkında tartışıp birbirleri ile atışmalarının, katili 
saklama konusunda onlara bir fayda sağlamayacağını ifade etmektedir. Çünkü 
Allah Teala mutlaka kimin öldürdüğünü meydana çıkaracaktır. 

Ara cümle ve örnekleri hakkında anlattıklarımız, gereksiz bilgi olarak görül
memelidir. Çünkü bu bilgiler, okuyucuya bir ölçü verir. Kur'an' ı anlaması için 
kendisine yardımcı olacak bir yöntem kazandırır. 

Yardım dilenecek sadece Allah'tır. 

Bu kitap, Yüce Kur'an"dır. 

Allah Teala Kur'an' ı güzelliğinin, bol hayrının , yararının ve azametinin ge
rektirdiği biçimde tavsif etmiştir. Çünkü (--:,..? demek, parlak, hayrı bol ve faydası 
çok anlamına gelir. Her şeyin en iyisine, en üstününe �f denir. Allah Teala 
hem zatını, hem de kelamını bu sıfat ile vasıflandırmıştır. Ayrıca arşını, hayrı 
bol ve görünüşü güzel olan bitki vs . de bu vasıfla nitelendirmiştir. Bundan do
layıdır ki selef, �..? lafzını güzel olarak açıklamıştır. Mesela Kelbl bu ayeti şöyle 
yorumlamıştır: ",�} 0ij} �\ Kur'an' ın güzel ve Allah katında değerli olduğunu 
ifade eder." Mukatil de şöyle demiştir. "41ll v..? cümlesi, 'Allah onu aziz kılsın ! '  
anlamına gelir. " 

405 Lukman 3 1/14. 
406 el-Bakara 2172-73. 
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Ezherl bu kelimenin anlamı hakkında şöyle demiştir: ·r-ı-PI övülen her şey 
için kullanılan kapsamlı bir isimdir. Mesela "Allah kerimdir, yaptıkları güzeldir. " 
denir. Kur'an da övülen kerimdir. Çünkü onda hidayet, açıklama ilim ve hikmet 
vardır. Özetle ifade edecek olursa�, f-'-f kolayca bol hayır veren özelliğe sahip 
anlamına gelir. Bunun zıddı is�, � kelimesidir. Bu da, az 

,
olan hayrı bile zorlukla 

yapan kimse anlamına gelir. insanlar için de f-!} ve � sözcükleri kullanıldığı 
zaman da bu anlam kastedilir. ' 

Korunmuş bir kitaptadır. 

Müfessirler bu ayetin hangi anlama geldiği konusunda farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Bazıları bununla, levh-i mahfuzun kastedildiğini söylemiştir. Doğ
rusu, bu ifade ile aşağıdaki ayetlerde bahsedilen meleklerin ellerindeki kitap kas
tedilmiştir: 

"O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli 
katiplerin elleriyle yazılıdır. "407 

Daha sonra gelen şu ayet, bu ayetteki kitabın meleklerin ellerindeki sahifeler 
olduğunu gösterir: "Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. "408 Buna göre 
bu kitap, meleklerin ellerindedir. Onlar, ona dokunabilir. 

Ayetin doğru olarak yorumlanması bu şekildedir. Ancak bazı müfessirler, 
bu ayet ile Mushaf' a sadece abdestli kimselerin dokunabileceğinin kastedildiğini 
söylemişlerdir. Fakat ilk görüş şu nedenlerden dolayı tercihe şayandır: 

a) Bu ayet (el-Vakıa 56178) Kur'an' ın şeytanlar tarafından indirilmediğini ifade 
etmek için gelmiştir. Kur'an' ın bulunduğu yere ancak tertemiz varlıkların ulaşıp 
dokunacağını belirtmiştir. Allah' ın yarattıkları içinde en pisi ve adisi olan şeytan
ların ona ulaşamayacaklarını , dolayısıyla ona dokunamayacaklarını ifade etmiş
tir. Tıpkı şu ayetlerde olduğu gibi: "Kur'an, şeytanlar tarafından indirilmiş değil
dir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Zaten buna güçleri yetmez!"409 Bu ayette 
Hak Teala, onların böyle bir şey yapamayacaklarını, bunu meydana getireme
yeceklerini ve buna güçlerinin de yetmeyeceğini ifade etti . Dolayısıyla şeytanlar, 
Kur'an' ı indirmemiştir. Zaten böyle bir şeyi yapmak onların işi değildir. Buna asla 
güç yetiremezler. Bir fiil bazen kendisini güzel yapan kimseden nefyedilir. Bazen 
onu yapmaya güç yetiremeyecek kimseye layık olur. Ancak burada şeytanlardan 
üç durum da nefyedilmiştir. 

Şu ayette de benzer bir durum söz konusudur: "O ayetler şerefli yüce ve 
tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. "410 Bu 

407 Abese 89/13-16 .  
408 el-Vakıa 56/79. 
409 eş-Şuara 28/2 10-2 1 1 .  
4 1 0  Abese 89/13-16 .  
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ayetlerde Allah Teala, Kur'an'ın bulunduğu yeri bu sıfatlarla anlattı. Böylece şey
tanların onu indirmesinin mümkün olmadığını açıkladı .  Bu anlamın belirtilmesi, 
Kur' an' a abdestsiz kimsenin dokunamamasının açıklanmasından daha önemli 
ve faydalıdır. 

b) Bu sure Mekkl'dir. Mekke'de inen surelerde inanç esaslarına önem veril
miştir. Tevhid, ahiret ve nübüwet konuları açıklanmıştır. Hükümler ise Medeni 
surelerde ele alınmıştır. 

c) Bu ayet indiği zaman Kur'an, bir Mushaf'ta toplanmamıştı. Hatta Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hayatında bile Kur'an iki kapak arasında 
birleştirilmemiştir. Kur'an' ın kitap haline getirilmesi , Hz. Ebu Bekir' in halifeliği 
döneminde olmuştur. Burada "Gelecekte meydana gelecek bir husus dikkate 
alınarak böyle buyrulmuştur. " şeklinde bir itiraz ileri sürülebilir. Ancak, bu ayet 
ile mevcut durumun açıklığa kavuşturulduğu görüşü gayet açık ve güçlüdür. 

d) Ayette geçen 0� kelimesi, gözlerden saklanmış ve korunmuş anlamına 
gelir. İnsan elinin on� ulaşamayacağını ifade eder. Tıpkı şu ayette olduğu gibi: 
0jS:.; � c)Çt5 (Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. )411 Selefin de 
tefsiri bu doğrultudadır. Mesela Kelbl şöyle demiştir: " ,ı:.ıjS:.; kelimesi Kur'an'ın 
şeytanlardan korunduğu anlamına gelir." Mukatil de şöyle demiştir: "0)5... keli
mesi, örtülü anlamına gelir. " Mücahid ise şöyle söylemiştir: "0)5... kelimesi, toz 
toprak bulaşmamış anlamına gelir. " Ebu İshak da şöyle demiştir: "Lı  jS.;. kelimesi, 
gökte korunmuş anlamına gelir. Allah Teala onu açıklar. " 

e) Bu kitabın ı:ı.JS-;. olarak vasıflandırılması, J; � olarak vasıflandırılmasına 
benzer. �P.,. '-:'l:? J, �} 0ı)j �1 (Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitap
tadır. ) ayetleri ,·�� C.jı J, � 01) � j (Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i 
mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. )412 ayetleri tarafından tefsir edilmiştir. 

f) Ayete verilen bu mana, "Mushaf 'a abdestsiz kimselerin dokunamayaca
ğı" anlamına nazaran, İlahi mesaj ı yalanlayanlara daha etkili cevap olur. Ayrıca 
Kur'an' ın şanını dahc: iyi yüceltir. 

g) LlJ�I '11 � � ;; '1 (Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. }413 
ayette geçen ;"':..�� fiili merflı'dur. Bu cümle lafız ve mana bakımından haberi 
bircümledir.414 Eğer olumsuz emir cümlesi olsaydı, bu fiilin son harekesi fethalı 
olurdu. Bu ayeti olumsuz emir cümlesi şeklinde yorumlayanlar, haberi bir cümle-

41 1  es-Saffat 37/49. 
412 el-Burfıc 85/21-22. 
413 el-Vakıa 56178. 
414 Arapçada cümleler ikiye ayrılır: a) Haberi cümle: Doğrulanabilen ve yalanlanabilen cümle

lere haberi cümle denir. b) İnşa cümlesi: Doğrulama ve yalanlama ihtimali olmayan cümle
lere inşa cümlesi denir. [Mütercim] 
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yi zahirinden koparıp olumsuz emir cümlesine çevirmek zorunda kalırlar. Halbuki 
haberi cümle ile olumsuz emir cümlesinin her ikisinin de olduğu gibi bırakılması 
esastır. Burada sözün haberi cümleden olumsuz cümleye sarfedilmesini gerekti
ren herhangi bir neden yoktur. 

h) Allah Teala 0J_;fb� i ı 'h buyurdu . .:,_,�ı ':lJ buyurmadı. Eğer bu ayette, 
abdestsiz Mushaf'a dokunmayı yasaklamayı murat etseydi , .:,_,.J�h:.JI 'lJ buyurur
du. Nitekim şu ayette bu ifadeyi tercih etmiştir: .jfejı �_j Lr.'IJJI � iİıı �I 
(Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sev'er. )415 Hadiste 
de şöyle geçmektedir: .jy�h: .. dı � �lj �ıpı � �\ ,.�1ıı (Allahım! beni 
tevbe edenlerden kıl! Allahım beni temizlenen/erden eyle!)416 

� h:�I Kendi kendine temizlenen anlamına; i'.JJ�I ise başkası tarafından 
temizlenen anlamına gelir. Abdest alan, temizlenen; melekler ise temiz kılınmış 
varlıklardır. 

ı) Eğer bu ayet ile elimizdeki Mushaf kastedilmiş olsaydı, kendisinden sak
lanmış olarak bahsedilmesinin büyük bir anlamı olmazdı. Çünkü bir sözün bir ki
tapta saklı olması, onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Bu durumda nasıl olur 
da Kur'an, bir kitapta saklı olması ile övülür. Zira bu, bütün kitapların müşterek • 
özelliğidir. Bu ayet (el-Vakıa 56178) ,  Kur'an' ı methetmek ve şerefini belirtmek için 
nazil olmuştur. Kur'an' ın Allah katından indirildiğini , korunup muhafaza altında 
olduğunu, hiçbir surette şeytanların ona ulaşamayacağı, bulunduğu yere ancak 
tertemiz kılınmış, iyilik timsali, değerli elçiler dokunabildiğini ifade etmek üzere 
indirilmiştir. 

k) Sahid İbn Mansur "Sünen"inde şöyle Hakletmiştir: Ebu' l-Ahvas, Asım 
el-Ahval kanalıyla Enes İbn Malik'in 0J..J�b!il ':J ı  4...:_� ':} (Ona tertemiz olanlardan 
başkası dokunamaz. )417 ayeti hakkında, "Burada tertemiz olarak bahsi geçen 
varlıklar, meleklerdir." yorumunu yaptığını bize nakletti . Bu rivayet, ehl-i hadis
ten bazılarına göre, merfü' hadis hükmündedir. Mesela Hakim şöyle demiştir: 
Bize göre sahabe tefsiri, hükmen merfü' dur. Çünkü sahabe, bu ümmet içinde 
Kur' an tefsirini en iyi bilen nesildir. O halde onların tefsirine müracaat -etmek 
gerekir. Harb da "Mesai!" adlı eserinde şöyle demiştir: " İshak' ı0J;ih..J ı '.Jı • :  � '] 
(Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. )418 ayeti hakkında şöyle derken 
işittim: Burada kastedilen ,  semadaki nüshadır. Ona ancak tertemiz olanlar, yani 
melekler dokunabilir. " 

Şeyhu' l-Islam'ın başka bir şekilde bu ayeti, Mushaf 'a abdestsiz kimselerin 
dokunamayacağına delil getirilişini anlatırken dinlemiştim. Bu konuda şunla-

415 el-Bakara 2/222. 
416 Tirmizi, Tahare, 41. Elbani bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. bk. irva, 1 ,  134. 
41 7 el-Vakıa 56/78. 
418 el-Vakıa 56/78. 
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rı söylemişti: Abdestsiz kimsenin Mushaf'a dokunamaması, dikkat çekip işaret 
etme yöntemi iledir. Şöyle ki; semadaki sahifelere ancak tertemiz olanlar do
kunabiliyorsa, elimizde olan Kur'an sayfalarına da ancak abdestli kimselerin 
dokunması gerekir. "419 Şu hadis bu ayetin yansımasıdır: "Kur'an'a ancak ab
destli iken dokun!" Bu rivayeti Sünen sahipleri Zührl, Ebu Bekir İbn Mücahid 
İbn Amr İbn Hazm, Onun babası ve dedesi kanalıyla nakletmişlerdir. Şöyle ki : 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- sünnetler, farzlar ve diyetler hakkında 
Yemen halkına yazdığı mektupta şöyle geçmekteydi: Kur'an'a ancak, abdestli 
kimseler dokunsun!" Ahmed İbn Hanbel bu rivayetin sahih olduğunu umduğu
nu ifade etmiştir.420 Ayrıca şöyle demiştir: "Ben, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- bu mektubu yazdığından şüphe etmiyorum."  Ebu Amr İbn Abdilberr 
şöyle demiştir: "Siyer alimleri nezdinde bu mektup, meşhurdur. İlim ehli bunu 
bilmektedir. O kadar şöhret bulmuştur ki, bu şöhreti senede ihtiyaç bırakmamak
tadır. Çünkü rivayeti konusunda tevatüre benzer bir durum oluşmuştur. İnsan
ların kabulünü görmüş ve malumatları arasında yer almıştır." Daha sonra İbn 
Abdilberr şunları kaydetmiştir: "Bu, alimlerce bilinen bir mektuptur. İçeriği ko
nusunda, birkaç husus hariç ittifak vardır. İbn Hıbban bu rivayeti "Sahih"inde,421 
İmam Malik ise "Muvatta"'sında nakletmiştir. 

Bu konuda burada yer vermediğimiz daha başka rivayetler de mevcuttur. 

Bu ayet-i kerime, işaret ve ima yoluyla, Kur'an' ın manalarını ancak temiz 
kalpli kimselerin anlayacağını göstermektedir. Bidat ve muhalefetle kirlenen 
kalplerin ise, gerektiği gibi Kur'an'ı anlamaktan mahrum kalacaklarını bildirmek
tedir. Buhar! "Sahih" inde bu ayet hakkında şöyle demiştir: "Kur'an'ın tadını an
cak bu ayete iman edenler alır. "422 Bu yorum da, ayetin işaretine dayanmaktadır. 
Bu söz şu anlama gelmektedir: Kur'an' dan, onu okumaktan, anlamaktan ve dü
şünmekten ancak onun Allah' ın kelamı ve Hz. Muhammed'e -sallallahu aleyhi ve
sellem- indirdiği vahyi olduğuna inananlar tat alabilir. Kur' ani anlamlara, sadece 
bu İlahi kitaptan ötürü kalbinde bir sıkıntı bulunmayanlar ulaşabilir. Onun Allah 
tarafından indirilmiş hak olduğuna iman etmeyenlerin, kalbi ondan dolayı sıkın
tıya girer. Kur'an' ı Allah Teala'nın vahiy olarak gönderdiğine, onun mahluk ol
madığına inanmayanların kalbi ondan dolayı sıkıntıya girer. Her kim ,  "Kur'an' ın 
zahirinden farklı bir batını var, anlaşılan anlamından başka bir yorumu var. " 
derse, kalbi ondan dolayı sıkıntıya girer. Yine her kim ,  "Kur'an' ın anlamadığı-

419 İbn Teymiyye "Fetava" adlı eserinde şöyle demektedir: "Dört mezhebe göre Kur'an'a ancak 
abdestli kimseler el sürebilir . . .  " bk. 1, 56. Daha sonra İbn Teymiyye Amr İbn Hazm ve di
ğerlerinden nakledilen hadisleri zikreder. Bu görüş, Kur'an' ın şanına daha uygundur. 

420 bk. İmam Malik, Muvatta' 1, 199; Abdurre12ak b. Hemmam, Musannef, 1, 341 , ;  Ebu Davud, 
Merasil, s. 121 ;  Hakim, 1, 395. Hakim bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. Zehebi de 
bu konuda ona tabi olmuştur. 

421 İbn Htbban, Sahih, Hadis no: 793. 
422 Buhar!, Tevhid, 47. 



SOre: 5 6  • Vakıa Sures i  ·:· 205 

mız ve bilmediğimiz bir yorumu vardır, biz sadece lafızlarını tekrarlayarak ibadet 
edip okuruz. "  derse, ondan ötürü kalbinde sıkıntı vardır. Kim mezhebi görüşle
ri, kelamcıların hezeyanlarını, safsata ehlinin safsatalarını ve sufilerin hayellerini 
Kur'an'a hakim kılmaya kalkarsa, ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Kim Kur'an' ı 
eğilimine, mezhebine, taklit ettiği kimselerin görüşüne tabi kılar, onların düşün
celeri ile bir tutar, zorlama yorumlarla onlara hamlederse, ondan dolayı kalbi 
sıkıntıya girer. Her kim hem zahir hem de batın olarak onu dinin inanç esasları 
ile furuatına Kur'an'ı hakim kılmaz, her ne olursa olsun onun hükmüne boyun 
eğip teslim olmazsa, ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Yine her kim, Kur'an' ın 
emirlerini yerine getirmez, nehyettiklerinden kaçınmaz, bildirdiği her şeyi tasdik 
etmez, emirlerini , yasaklarını ve haberlerini kabul edip ona aykırı bütün emir, ya
sak ve haberleri reddetmezse ondan dolayı kalbi sıkıntıya girer. Bu tür insanların 
tamamı Kur'an' ın manalarıyla temasa geçemezler. Onları anlaşılması gerektiği 
gibi anlayamaz�ar. Sahabe ve tabiunun ondan aldığı tadı alamazlar . 

.:ı Jj.f1.Jı '1� �..:.,� ':1 (Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz. )423 ayetinden 
bütün bu manaları anlamak için, önce bu ayeti iyice düşünmek, sonra lafız, ima 
ve işaret bakımından delaletini tam olarak tespit etmek, bir şeyi benzerine kıyas 
etmek, bir konuya benzerinden hareketle ulaşmak, Allah'ın zahir ile batın arası
na yerleştirdiği benzerliği düşünmek gerekir. 

Başarı yalnızca Allah'tandır. 

Bu ayetten (el-Vakıa 56/78) sonra Allah Teala , Kur'an' ın vahiy mahsulü ol
duğunu tekit edip güçlendirmek için �WI �_:, � j,,p (0, alemlerin Rabbinden 
indirilmiştir. ) buyurmuştur. Allah katından indirildiği gibi bu vahyin, korunmuş 
bir kitapta değerli bir Kur'an olması gerekmektedir. Bu durum, onun zorunlu 
sonucudur. Bir başka ifade ile Kur'an , hem lazım hem de melzumdur. Bu, onun 
hem delili hem de medlulüdür. 

Kur'an-ı Kerlm' in Allah katından indirilmiş olması en önemli dini meseleler
den ikisini açıklığa kavuşturmuştur: 

a) Kur'an Allah kelamıdır. O'nun katından inmiştir. Kur'an-ı Kerim O'ndan 
gelmeye başlamıştır. Kur'an sözlerini telaffuz eden de yine O' dur. Bundan dolayı 
selef-i salihln şöyle demiştir: "Kur'an, O'ndan gelmeye başladı ." 

Şu ayetlerde anlatılanlar da bundan farksızdır: "Fakat, "Cehennemi hem 
cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. '' diye benden kesin söz 
çıkmıştır. "424; "Onlara de ki; "Bu Kur'an\ Ruh- uf Kudüs (Cebrail) Rabbinin ka
tından hakka dayalı olarak indirdi. "425 

423 el-Vakıa 56178. 
424 es-Secde 32/13. 
425 en-Nahl 1 6/102. 
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b) Allah'ın yarattıklarının üstünde olması.426 Çünkü akılların ve fıtratların 
anladığı n uzul ( inmek) ve tenzfl ( indirmek) kavramları, bir şeyin yukarıdan aşa
ğıya ulaşması manasına gelir. Allah Teala kullarına fıtratlarının anlayacağı, akıl
larının kabul edeceği tarzda hitap etmiştir. Kur'an' ın indirilişini ifade eden J-_r; 
kelimesini, kendisinin alemlerin Rabbi oluşuna izafe etmiştir. O'nun rubCıbiyeti, 
kullarına sahip olmayı, onlar hakkında tasarrufta bulunmayı, onlara hükmetme
yi, iyilik etmeyi, nimet vermeyi gerektirir. Yarattıklarına karşı bu durumda ve tam 
bir rubCıbiyete olan Yüce İlah 'ın kullarını başıboş biçimde bırakması, yalnızlığa 
terk etmesi, onları boş yere yaratması , onlara hiçbir şeyi emretmemesi ve hiçbir 
şeyi yasaklamaması, yaptıklarına karşılık sevap ve ceza vermemesi uygun düş
mezdi .  Her kim, Allah' ın alemlerin Rabbi oluğunu kabul ederse, Kur'an' ın da 
O'nun tarafından Hz. Peygamber'e indirildiğini kabul eder. Allah ' ın alemlerin 
Rabbi oluşunu, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin hak olduğuna, onun tebliğ 
ettiklerinin doğru olduğuna delil getirir. İşte bu çıkarım, mucize ve olağanüstü 
olaylarla delil getirmekten daha güçlü ve değerlidir. Mucize ve olağanüstü olay
ların insanların çoğu açısından daha güçlü delil olması, diğerinin ise sadece zeki 
ve seçkin kimselere delil olması bu gerçeği değiştirmez. 

Allah Teala, Kur'an'ın bir çok yerinde bu iki yönteme işarette bulunmuş
tur. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi : "insanlara ufuklarda ve kendi nefisle
rinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice 
belli olsun. "427 Ayetin bu kısmında, gözle görülen ve aynı zamanda mahluk 
olan ayetlerle istidlal söz konusudur. Ayetin devamında Allah Teala şöyle bu
yurmuştur: "Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?" Ayetin bu kısmında 
ise, rubCıbiyetinin mükemmelliği ve kemal sıfatları ile Allah ResCılü' nün -sallallahu 
aleyhi vesellem- bildirdiği mesajlar konusunda doğru olduğuna delil getirilmiştir. 
Bu yöntem, diğerine nazaran daha özel, daha güçlü , daha mükemmel ve daha 
yücedir. Diğeri ise buna nazaran daha kapsamlı ve daha geniş kitlelere hitap 
etmektedir. N itekim bu hususu, "Eğer (Peygamber) b ize atfen bazı sözler uy
durmuş olsaydı, "428 ayetinin tefsirinde açıkladık. Hiç Allah Tea!a'nın sıfatları ve 
mukaddes kemali ile Hz. Peygamber'in hak olduğuna dair delil getirme, bazı 
mahluklarla buna delil getirmekle bir olabilir mi! . .  

Dünya kadınlarının hanımefendisi Hz. Hatice 'nin Rab Tea!a'nın ve Hz. 
Peygamber' in sıfatlarıyla delil getirmesi ile bunlardan hareketle onun peygam
berliğinin hak olduğuna, gerçekten Allah ' ın elçisi olduğu; Rabbinin ve yaratıcısı-

426 Selef-i salih!nin mezhebi böyleydi. Sıfatlarla ilgili ayetleri olduğu gibi kabul ederlerdi. Ancak 
keyfiyetini Allah'a havale ederlerdi. [Mütercim} 

427 Fussilet 41/53. 
428 el-Hakka 69/44. 
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nın sıfatları bu şekilde olan kimseyi Allah' ın üzmeyeceği, aksine onu destekleyip 
yücelteceği ve kendisine verdiği nimetleri tamamlayacağı sonucuna ulaşması 
arasındaki fark iyice düşünülmelidir.429 

Bu yöntemi ve bu istidlali düşündüğümüz zaman, bununla kelamcıların 
yöntemleri arasında kolayca sezilen fark olduğunu görürüz. Kul, Allah'ın isim ve 
sıfatları konusunda fıkıh (derin anlayış) sahibi olursa, bunun faydasını sözlerden, 
yönelişlerden, mezheplerden ve inançlardan hangisinin batıl hangisinin hak ol
duğunu öğrenirken görür. "Maa/im"430 adlı kitabımızda faizli işlemler konusunda 
hilelere müracaat etmenin batıl olduğunu Allah' ın isim ve sıfatlarından hareketle 
anlattık. Şöyle ki; Hakim olan bir İlah' ın ,  bir şeyi yasaklaması, sonra bunu ya
panlara çeşitli cezalar vereceğini bildirmesi , daha sonra da kalkıp çeşitli hileler 
ile bunun yapılmasına izin vermesi imkansızdır. Şiddetli ceza tehditleri ile hileli 
yöntemlerle bu fiilin yapılması uzlaşmaz. Rab Teala'nın hikmeti, kemal ilmi, isim
leri ve sıfatları, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ifade eder. İşte bu Allah ' ın 
isim ve sıfatlarında sahip olunan fıkh-ı ekber ile emir ve yasak konusunda ameli 
bir fıkha ulaşmaktır. Bu, Allah' ın sıfatlarını işlevsiz kılan Cehmllerin geçip Cenne
te girmelerinin haram olduğu bir kapıdır. Cennet' in beş yüz yıllık bir mesafeden 
dahi alınabilen kokusu bile onlara haramdır. 

Aziz olan ve bolca veren Allah'ın verdiğin emani olacak hiç kimse yoktur. 
Vermediğini de verecek bir güç yoktur. Başarı sadece Allah'tandır. 

81 . Şimdi bu kelamı  mı siz küçümsüyorsunuz? 

Tefsiri: 

Bu ayet-i kerimede Hak Teala, müşriklerin doğru sese kulak vermemelerini ayıp
lamıştır. Çünkü onlar, açıkça haykırılması, önem verilmesi, sımsıkı tutunulması, 
can kulağı ile dinlenilmesi, gönüllerin onunla dolması, uğrunda savaş ve barışın 
yapılması, kendisinden ne sağa ne de sola hiçbir surette dönülmemesi gereken 
bu sözü hiçe sayıyorlardı .  Halbuki kalbin o sözü bırakıp başka laflara yönelmesi 
uygun değildir. Zira ancak o söz ile muhakeme olunur. Ancak o söz uğruna tar
tışmaya girilir. Yüce gayelere giden yollar ancak onun nl'lru ile aydınlanır. Gerçek 
şifa onunla olur. O, varlığın ruhu, alemin hayatı, mutluluğun kaynağı, huzurun 
rehberi, kurtuluşun yolu, doğruluğun anahtarı, basiretin nurudur. O halde nasıl 
olur da bu söz hafife alınabilir! Halbuki bu söz, insanların küçümseyip alay et-

429 bk. Buharı, Bedu'l-vahy, 3 .  
430 Müellif burada "İ 'lamu'l-muvakkıln" adlı eserini kastediyor. bk. Bekr Ebu Zeyd, İbn Kayyim 

el-Cevziyye ve hayatuhO, s. 209. 
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mesi için inmemiştir. Kuşkusuz bu söz, hak ile hak için inmiştir. Hafife almak ise , 
ya önlenmesi mümkün olmayan güçlü bir batıla karşı olur, ya da ayakta dura
mayacak kadar zayıf birine karşı olur. Hafife alan kimse, hakkın bir kısmını terk 
edip, batılın bir kısmına uymak mecburiyetinde kalır. O halde bütün gerçeklerin 
kendisiyle kaim olduğu Hak, nasıl olur da hafife alınır. 

,.! A 'I' }.. � Ik; . <::i ! <:; � � 1 : !__ : , ' ,., Y, ,  ,- ,-)� �.J 
82. Allah 'ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı ol

malıydı! 

Tefsiri : 

Hem bedenin hem de kalbin istenildiği şekilde olması, ancak rızık ile müm
kündür. Bedenin rızkı, yiyecek ve içeceklerdir. Kalbin rızkı ise, iman, kişinin Rab
bini ve yaratıcısını bilmesi, O'nu sevmesi, O'na karşı şevk duyması, O'na yakın 
oldukça ünsiyet kesbetmesi, O'nu andıkça mutlu olmasıdır. Kalp, ancak bu şekil
de yaşar. Tıpkı bedenin ancak yiyecek ve içeceklerle ayakta durduğu gibi. 

Allah Teala kulların hem bedenleri hem de kalpleri için rızık vermiştir. Beden 
ve kalplerinin ayakta kalabilmesini bu rızıklara bağlamıştır. Ancak bu kalp ve 
beden rızıkını insanlar arasında eşit dağıtmamıştır. İlmi ve hikmetinin gerektirdiği 
şekilde bunları, insanlar arasında farklı ölçülerde dağıtmıştır. Kimilerinin payına 
her iki rızıktan da bol bol düşmüştür. Kimilerinin payına ise her ikisinden de az 
düşmüştür. Bazılarının beden rızkı çok olmuş, kalp rızkı az olmuştur. Bazıları
nın da tam tersi olmuştur. Bu rızık, şükür ile kemale erer ve tamamlanır. Şükür, 
rızkın artış kaynağıdır. Rızkın korunmasına ve sürmesine vesile olur. Şükrü terk 
etmek, kulun rızkının kesilmesine ve yok olmasına neden olur. Allah Teala kesin
likle çok şükredenin rızkını artıracağını ilan etmiştir. Şükretmeyenden de mutlaka 
rızkını keseceğini bildirmiştir. Mekkeli müşrikler inkar ve yalanlamayı, iman ve 
şükrün yerine koyunca, bizzat rızıklarına yalanlama yapmış oldular. Tasdik ve 
şükür gerçekten kalbin rızkıdır. Aynı zamanda, rızkın artmasına vesile olurlar. 
Müşrikler ise ,  bu rızkın yerine yalanlamayı ve inkarı koydular. Böylece rızıklarını 
yalanlama yaptılar. İşte bu, şu yorumları yapan müfessirlerin etrafında dolaştık
ları manadır. Bazı müfessirler bir muzaf takdir ederek ayeti şu şekilde yorumla
mışlardır: Allah ' ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı! 
Diğer bazıları ise şöyle yorumlamışlardır: Size verilen rızka şükretmek yerine 
onu yalanlıyor musunuz? Bu yoruma göre iki muzaf431 birden hazfedilmiştir. Bu 

431 Bu yorumun Arapçası şu şekildedir: üy:& ,.s.;i rSJj.J � J.ı.ı ü_,ı..,...:;J Bu takdirde geçen � 
kelimesi � kelimesine göre muzaf, � kelimesi de � J.J tamlamasına göre muzaftır. Bu 
yoruma göre her iki muzafta ayetten hazfedilmiştir. [Mütercim] 

T" l 
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iki yorumu benimseyenler, lafzı uzatıp manayı kısaltmışlardır. Ayette geçen rızkı 
yıldızlardan gelen yağmurlara bağlayarak "Şu şu yıldızlar sayesinde bize yağmur 
gönderildi. "  açıklaması da ayetin tam olarak manasını yansıtmaz. Çünkü ayet, 
bundan daha geniş ve kapsamlı manaya delalet eder. 

Bu sure küçük kıyamet olan ölüm esnasında insanların durumlarını anlatan 
ayetlerle son bulur. Surenin başında insanlar üç kısma ayrılmıştı . Burada da yine 
üç kısma ayrılırlar. Allah Teala insanların üç kısma ayrılmasından bahsetmeden 
önce, bunun gerçekleşeceğine dair, onların Rabbin kontrolü altında olduğunu, 
yönetildiklerini , başkasının mülkü olduklarını, üstlerinde güçlü bir Rabbin oldu
ğunu, bu Rabbin onlara malik olduğunu ve haklarında dilediği gibi tasarrufta 
bulunduğunu delil olarak sundu. Bu hakikati de onlara, reddedemeyecekleri ve 
inkar edemeyecekleri bir tarzda anlatmıştır: 

4� �)i ;_r,.J �A t�· 0.J� ,4·-� pTj �A ,..,· ).i;Jı ·: �� l�l 'J fa 
• �� �Aj �A lf �� _# p ı)�'l_;U �/\ Of (J_,; ?'.� 'Y �<Jj � 

�AVf Zr.i�l.P P 
83. Hele can boğaza dayandığı zaman, 

84. O sırada sizler gözlerinizi (o can çekişen adama) dikersiniz. 

85. (0 anda) biz ona sizden daha yakın ız, ama göremezsiniz. 

86. Madem ki ceza görmeyecekmişsin iz, 

87. Eğer bu iddianız doğru ise o çıkmak üzere olan canı geriye dön
dürsen ize! 

Tefsiri : 

83 . ayet ruhun bedeni terk edip çıkacağı yere gelip dayandığı ama henüz 
terk etmediği bir durumu tasvir eder. Boğaz (i _,..il:;jı) hayat ile ölüm arasındaki 
geçittir. Ruh bu geçidi geçerse, dünya ile ahiret arasındaki berzah yolculuğuna 
başlar. Allah' ın melekleri, can çekişen kişiye, yanında bulunan insanlardan daha 
yakındır. Ancak bu insanlar, onları göremezler. 

Ey ölünün etrafında toplanan insanlar! Eğer iddia ettiğiniz gibi hesaba çekil
meyecekseniz, yaptıklarınız yanınıza kar kalacaksa, hadi ruhu bedendeki yerine 
tekrar göndersenize . . .  

Eğer insanların üç kısma ayrılması ile canın boğaza dayanması arasındaki ir
tibatın ne olduğu, bu iki konuyu bir arada zikretmeyi neyin gerektirdiği sorulacak 
olursa şu şekilde cevap veririz: 
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Bu ayetlerde en güzel ve en beliğ istidlal yöntemi kullanılmıştır. Şöyle ki; 
vahyin ilk muhatapları ya kendileri hakkında tasarrufta bulunan güçlü ve malik, 
emreden ve yasaklayan bir ilahın kulları olduklarını, O'nun kendilerine malik 
olduğunu ve kendilerini yönettiğini kabul ediyorlardı ,  ya da bunu kabul etmi
yorlardır. Eğer bunu kabul ediyorlarsa, bu durumda O'nun kendileri üzerindeki 
haklarını yerine getirmeleri, O'na şükretmeleri, yüceltmeleri , saygı göstermeleri 
ve ortak koşmamaları gerekir. Bütün bunlar da, o ilahın gönderdiği elçinin tebliğ 
ettiği mesajlardır. Kitabının taşıdığı hakikatlerdir. Yok bunu inkar edip kendileri
nin, kul, başkasının mülkü ve yönetimi altında olmadıklarını söylüyorlarsa, o za
man her şey kendi ellerinde demektir. Öyleyse ruhlar bedeni terk etmeye yönel
diğinde onları eski yerlerine döndürsünler. Kendi hakkında tasarrufta bulunan 
ve ruhuna hükmedebilen birinin böyle yapması gerekir. Kendisine hükmedilen, 
hakkında başkasının tasarrufta bulunduğu ve kendisini başkasının yönettiği kim
se ise böyle değildir. 

Bu şekildeki bir istidlali kabul etmekten başka çare yoktur. Bu, istidlal kati 
surette çürütülemez. Açıklama ve izah bakımından bunun hakkını verenler tam 
olarak bundan yararlanırlar. Onun vesilesiyle kulluğu kabul edip boyun eğerler. 
Hak Teala'nın rubCıbiyetine ve ulCıhiyetine teslimiyet gösterip O'na olan kulluk
larını ikrar ederler. 

Allah Teala burada en güzel lafızları kullanmıştır. Keldmı belağat ve fesahatin 
zirvesindedir. Özlü lafızlarla manayı tam olarak ifade etmiştir. Ayrıca bu lafızlar
da kınama, açıklama, ilzam ile rububiyet, tevhid ve yeniden dirilmenin delilleri 
söz konsudur. Ayrıca ruh konusunda, özellikle de onun yükselmesi, inmesi, bir 
yerden bir başka yere gitmesi konusunda ihtilafları sona erdirecek bilgiler vardır. 
Burada 'j) edatının ilk kullanımında gerekli olan fiilin zikredilmesinden önce 
ikinci kez kullanılması ne kadar yerinde bir kullanımdır! Burada iki harf, bir şeyi 
gerektirir halde kullanılmıştır. Birinci edat ile iki_nci edat arasında iki şart ile bu
nun gerektirdiği fiil zikredilmiştir. Birinci şart ile ikinci şart arasında peşpeşelik 
vardır. Bu ikisinin arası bir kelime ile bölünmüştür. O da birinci edat ile ikinci 
edat ve birinci şart ile ikinci arasındaki rabıtadır. Bu terkibin lafzı ve manası kar
şısında akıl yerini bilmektedir. 

Bu iki ayet (83 . ve 86. ayetler) bir açıklama, bir kınama ve iman esaslarına 
yönelik bir delillendirme içermektedir. Allah Teala'nın varlığına, kudretinin ke
maline, iradesinin gerçekleşmesine, rubCıbiyetine yönelik deliller barındırmak
tadır. 

istidlalde bulunulan konular arasında şunlar da vardır: Hak Teala kullarının 
ruhları hakkında dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Onlar ise bu konuda hiçbir 
şeye güç yetiremezler. Kulların ruhları, O'nun elindedir. Dilerse çekip alır, dilerse 
onlara iade eder. Bazen bedenlerini ruhlarından ayırır. Bazen de ikisini bir arada 
tutar. 
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Ahiretin gerçek olduğu, Hz. Peygamber' in  Rabbinden bildirdiği haberler ko
nusunda sadık olduğu, meleklerin varlığı, mahlukatın ibadet etmesi gerektiği vs. 
esaslara da delil getirilmiştir. 

Bütün bu hususlar, iki tahdıd432, iki kınama, iki takrir, iki cevap, iki şart ve iki 
ceza içeren, en güzel biçimde oluşturulan ve birbiriyle bağlantısı fevkalade olan 
bir kelamda açıklanmıştır.Nazım ve mana bakımından buna benzer bir kelamı 
hiçbir insan meydana getiremez. Bu hususta Ferra şöyle demiştir: "0 \�\ 'l)j 
ile �..La ? p .jı '1 _;l; ayetlerine bir cevap ile karşılık verilmiştir. Bu cevap da 
��L.o p .J[ L6] �:; ayetidir. Şu ayet-i kerimede de buna benzer bir durum söz 
konusudur: lı; � r-"' � j � J y. )i.1 15ll;. ti .j.J 1.5.Ll. J.-o �� t;\j (Eğer ben
den size bir h idayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi 
bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. )433 Bu ayette de iki şart olmasına 
rağmen bir cevap ile karşılık v�rilmiştir. 

Cürcanl şöyle demiştir: "� � j cümlesi şu yoruma göre ilk ve ikinci ':}_;.Ll 
şartının cevabıdır: İddia ettiğiniz gibi sorgulanmayacaksanız, cezalandırılmaya
caksanız can çıkmak üzereyken ruhu yerine gönderin ! "  

Allah Teala inanmayanlara bu ayetlerle şöyle seslenmiştir: "Durum sizin id
dia ettiğiniz gibiyse, yani yeniden dirilme yoksa, hesap yoksa, ceza yoksa, İlah 
yoksa ve işleri yöneten Rab yoksa o halde, sevdiğiniz insanların canları boğazla
rına gelince ruhlarının çıkmasına engel olsanıza! . .  Eğer bunun bir yolunu bula
mazsanız, acaba bu durum size, her şeyin idaresinin her şeye gücü yeten, hakkı
nızda tasarrufta bulunan ve kendisinden başka ilah bulunmayan kudret ve mülk 
sahibi bir yaratıcının elinde olduğunu göstermiyor mu? 

Ebu İshak şöyle demiştir: "Bu ayetler şu anlama gelir: Eğer başkasının mül
kü ve idaresi altında değilseniz ruhu geri göndersenize ! Eğer durum sizin iddia 
ettiğiniz gibiyse, 'Bize uysa/ardı öldürü/mezlerdi '434, 'Onlar yanımızda olsalardı 
ölmezler ve öldürü/mezlerdi '435 dedikleriniz doğruysa, bir başka ifade ile, ecelin 
gelmesini geciktirebiliyorsanız, can boğaza dayandığı zaman ruhun çıkmasına 
mani olsanız ya! Ölümü kendinizden savsanıza !"  

Kanaatime göre bu ayetlerin ilgili olduğu ayetler şunlardır: "Onlara de ki; 
!ster taş olunuz, ister demir olunuz. Veya gözünüzde büyüttüğünüz bir yaratık 
olun . "436 Yani iddia ettiğiniz gibi yeni ölümden sonra yeni bir yaratılış ile tekrar 
diriltilmeyecekseniz yok olmayan eskimeyen bir şey olun. Ya taş olun, ya demir, 

432 

433 
434 
435 
436 

Tahdld, bir şeyi karşı tarafı rahatsız edecek tarzda istemek anlamına gelir. ( � �ı 
c� jk .:rJı) .  [Mütercim] 
el-Bakara 2/38. 
Al-i İmran 3/168. 
Al-i İmran 3/156. 
el-İsra 17/50-51 .  
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ya da bunlardan daha sert bir şey. Bu ayetler arasındaki çağrışım, daha önce 
açıkladığımız hususlara dayanır. Adeta vahyin ilk muhataplarına şöyle seslenil
miştir: Ya sizin hakkınızda tasarrufta bulunan, size sahip olan, üzerinizde ira
desini ve gücünü gerçekleştiren, dilediği zaman sizi öldüren ve dilediği zaman 
yaşamanıza müsaade eden bir Rabbinizin olduğunu kabul ediyorsunuzdur. Ya 
da güçlü, kadir, malik, sizin üzerinizde iradesini ve kudretini gerçekleştiren bir 
Rabbinizin olduğunu inkar ediyorsunuzdur. Eğer inkar ediyorsanız, yok olmayı 
ve ölmeyi kabul etmeyen başka bir yaratığa dönüşün. Eğer bunu başaramıyor
sanız, o halde sizi yaşayıp ölen bir özellikte yaratan İlah' ın ,  sizi öldürdükten sonra 
tekrar dirilteceğine güç yetireceğini neden inkar ediyorsunuz? Bu istidlal, onları 
ölmeyen bir yaratığa dönüşmek hususunda aciz bırakıyor. Vakıa suresindeki bu 
istidlal ise onların ölüm yaklaşınca ruhun çıkmasına mani olmaya güçlerinin yet
meyeceğini gösteriyor. Bu istidlalden sonra artık boyun eğip kabul etmekten ya 
da bile bile reddedip inkar etmekten başka bir yol yoktur. 

88. Eğer ölmek üzere olan kişi Allah 'a yakın olanlardan ise; 

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Nafm Cenneti vardır. 

90. Ve eğer Ashab-ı Yemfn'den ise, 

91 . Ey ashab-ı yeminden olan sana selam olsun 

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; 

93. O kaynar su sunularak ağırlanır. 

94. Ve Cehenneme atılır. 

95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. 

96. Öyleyse yüce Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. 

Tefsiri : 

İnsanların kendilerine sahip olunduğuna, Rablerinin olduğuna, hesaba çe
kilip amellerinin karşılığını göreceklerine dair delil sunulduktan, yol aydınlandık
tan ve kesin kanıtlar tamamlandıktan sonra Allah Teala birinci haşır sırasında 
insanların tabakalarından bahsetti. Birinci haşırdan maksat küçük kıyamettir. Bu 
zamanda insanlar üç kısma ayrılır: 
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a) Allah' a  yakın olanlar, 
b )  Ashab-ı yemin, 
c) Yalanlayanlar. 

Allah Teala rahatlık, güzel rızık ve Cennet ile mukarrabunu selamlamıştır. 
Ölümden sonra onlara verilen bu üç nimet, kıyamet günü onlara verilecek şu üç 
nimete benzer: 

a) Rahatlık. 
b) Huzur ve sevinç. 
c) Gönül huzuru ve ruh saadeti. 

Bu ifade (t_j)l rahat ve huzur nimetini tamamen kuşatmaktadır. Rahat ve 
huzur, ruhların kuvveti ve gıdasıdır. :'.!�) ise, rızık anlamına gelir. Yenilecek içile
cek gıdaları gösterir. � ise, bütün bu nimetlerin mekanıdır. Allah'a yakın olan 
kimselere, bu nimetler berzah aleminde ve ikinci haşırda verilecektir. 

Ashab-ı yemin ise , mertebe bakımından Allah' a  yakın olanlardan sonra ge
lir. Hak Teala kendisine geldiği zaman onları, yalanlayıcı sapıkların başına gele
cek afetlerden ve kötülüklerden korunacaklarını belirterek selamladı: "Ve eğer 
Ashôb-ı Yemfn'den ise, Ey ashô.b-ı yeminden olan sana selô.m olsun"437 

f�lafzı r�ı....• filinin masdarıdır. Buna göre ayette "Senin için selamet var. " 
anlamına gelir. Burada hitab bizzat ashabı yeminden olan kimseye yöneliktir. 
Buna göre mana şu şekildedir: Ashab-ı yeminden olan kimseye "Senin için 
selamet olsun! "  denir. Nitekim Arapçada gelen biri için buna benzer kullanımlar 
vardır: ıS.rJI � ,�)UI � , �L:.�ll � 

Mukatil şöyle demiştir. "Allah Teala onlara işlerini teslim eder. Kötülüklerini 
bağışlar ve iyiliklerini kabul eder." 

Kelbl de şöyle demiştir: "Cennet ehli ona selam verirler. � �)UI derler. " Bu 
yoruma göre Al '-7'1.>.....i:>l !J° ifadesi, bu tabakadan olan kimseye, ashab-ı yemin
den olan karcfeşlerinden yöneltilmiş bir selamı yansıtır. Yani ashab-i yemine ken
dilerinden olan biri geldiği zaman bu şekilde selamlarlar. Ona �JJ �)UI derler. 

Bu ayet hakkında daha başka görüşler de vardır. Ancak bunlarda zorlama ve 
tekellüf söz konusudur. Dolayısıyla burada onlardan söz etmeye gerek yoktur. 

Üçüncü tabaka ise kendi açısından sapıklığa gömülmüş, hak ehli açısından 
yalancı kimselerden oluşur. Bu tabakadan birinin vefatı gerçekleşince kendisine 
kaynar su ikram edilir ve mekan olarak Cehennem verilir. Daha sonra Allah 
Teala onun bu cezasını , sanki kendisine ve peygamberine iman edenler tara-

437 el-Vakıa 56/90-91 .  
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fından bizzat gözle görülüyormuş kılmak suretiyle tekit etmiştir: Şüphesiz ki bu, 
kesin gerçektir. Böylece onun durumunu zan ve ilimden yakin seviyesine çıkar
mışhr. Yakinden de hak derecesine yükseltmiştir. 

En sonunda Allah Teala insana, yüce ismini kendisine yakışmayan hususlar
dan tenzih etmesini emretti . İsmini noksanlıklardan arındırmak, müsemmayı ya
lancı ve inkarcıların dile getirdiği noksanlıklardan tenzih etmek anlamına gelir.438 

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, Eğer anlarsanız bu gerçekten bü
yük bir yemindir. Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. 

Bu ayetlerde iki ara cümle vardır: İlki, rJ.2."' ı)_r..i;.; _;} � �\j (Eğer anlarsanız 
bu �erçekten büyük bir yemindir. ) ayetidir. Çünkü bu, yemin olan

_
clı..;-:; �i )lj r,y,..Jı (Yı ldızların yerlerine yemin ederim ki) ayeti ile cevabı �� .:ıı;.a.l �l (Bu 

kitap, yüce Kur'an'dır. ) ayeti arasında vuku bulmuştur. Bu ara cumlenin kendi 
içinde de ara cümle vardır. Mevsuf olan p lafzı ile sıfat

_ 
olan � kelimesi ara

sına mutarıza cümlesi girmiştir. Söz konusu bu cümle .:ı � _;J ifadesidir. Böylece 
iki ara cümle birden kullanılmış oldu. 

Eğer ayetler ara cümle olmadan nazil olmuş olsaydı ,  şu şekilde olması ge
rekirdi :  p�.Jı cjl� (Wİ )\,; �} :'.ıi)j �\ (Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, 
Bu kitap, yüce Kur'an'dır. )  Yemin ile cevabının arasına ara cümlenin gelmesi, 
dinleyenlerin nezdinde kendisiyle yemin edilenin değerini yüceltmek içindir. Şu 
ayete dikkat edilirse bu durum daha iyi görülür: Eğer anlarsanız bu gerçekten 
büyük bir yemindir. 439 Bu ayette sıfat ile mevsufu arasına ara cümle gelmiştir. Bu 
da, kendisiyle yemin edilenin karşı taraf nezdinde yüceltilmesi bakımından son 
derece etkilidir. Adeta burada şu kastedilmiştir: Bu yemin son derece büyük ve 
önemlidir. Eğer gerçekten bu bilinseydi, buna gerekli tazim gösterilirdi 440 

Bu kitap, yüce Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona tertemiz o/an
lardan başkası dokunamaz. 

İyice düşünüldüğü zaman bu ayetlerin ,  Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve
sellem- peygamberliğinin hak olduğuna, Kur'an' ın Allah katından indirildiğine, 
onu getirenin tertemiz bir ruh olduğuna, kirli ruhların ona kesinlikle erişemeye
ceğine dair çok güçlü delil oldukları anlaşılır. 

438 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 219-242. 
439 el-Vakıa 56176. 
440 el-Fevfüdu'l-müşewika, s .  95. 
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Bu ayetin şu ayet i le birbirine yakın olduğu görülür: "Kur'an, şeytanlar ta
rafından indirilmiş değildir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Hem isteseler de 
buna güçleri yetmez!"441 Bu ayet en güzel biçimde Kur' an' a ancak temiz biri
nin dokunabileceğini gösterir. Yine aynı güzellikte , Kur'an'dan sadece ona iman 
edip onun istediği şekilde amel edenlerin lezzet alacaklarına delalet eder. Nite
kim İmam Buhar! de ayetten bunu anlamıştır: �i � �! �j � � '1 :...:....� '1 
wı ı·=<- \j .L.:._. !ı . �  �ı - �! ı ı ı -'=.:._ � Jı i�: ı� ..ı · :ı � · -! i ı ..;, .j;.., L � - 01 . :iL ; - ı..r- � r r-' J..r � ı..T- . ı..r- <f - - � Lr._,...... • - - . - - J • J"' . 
. � 1) ı�Ll...:.i � ifadesi "Ancak Kur'an'a iman eden insanlar �ndan tat alır ve 
onun yararını görür, sadece kesin iman sahipleri hakkıyla onu taşır. " anlamına 
gelir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur: Tevrat'la yükümlü tutulup da onun
la amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. 
Allah 'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler 
topluluğunu doğru yola iletmez. 442)443 

Yine bu ayetin zımnında, Kur'an' ın manalarını olması gerektiği gibi ancak 
temiz kalplerin anlayabileceği; kalbi bozuk insanların onu anlayamayacağı be
lirtilmiştir. Ayetin zahir manası ile bu anlamlar arasındaki ilişki üzerinde önemle 
durulmalıdır. Bu anlamlar, en güzel ve açık biçimde ayetten çıkarılmıştır. Böyle 
bir çıkarım, Hz. Ali 'nin işaret ettiği anlama gücünden ileri gelir.444 

İbn Teymiyye şöyle demiştir: "Doğrusu şu ki; bu ayette (el-Vakıa 56/79) melek
lerin ellerindeki sahifeler kastedilmiştir. Bunun belli başlı gerekçelerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

a) Allah Teala bu kitabı � _;s... (saklanmış) olarak nitelendirdi. Saklanmış 
demek, gözlerden ırak anlamına gelir. Bu mana da, ancak meleklerin elinde bu
lunan sahifeler için geçerlidir. 

b) Allah Teala "Ona tertemiz o/anlardan başkası dokunamaz. "445 buyur
muştur. Tertemiz olanlardan maksat, meleklerdir. Eğer burada abdestli olanlar 
kastedilmiş olsaydı , şöyle buyrulurdu: .:.ı_,#.o.JI '1! � '1 Nitekim şu ayet-i keri
me böyle buyrulmuştur: ��I �J �ıy:Jı � �I .:.ı� (Şüphesiz ki Allah çok 
tövbe edenleri de sever, çok' temizlenen/eri de sever. )446 Melekler mutahhar (te
miz kılınan) ,  mü'minler ise mutatahhirdir(temizlenen) .  

441 eş-Şuara 26/210-21 1 .  
442 el-Cum'a 62/5. 
443 Buhar!, Tevhid, 47. 
444 İ ' lamu' l-muvakkıin, 1 ,  289-290. 
445 el-Vakıa 56/79. 
446 el-Bakara 2/222. 
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c) Bu ayet haberi cümledir. Eğer olumsuz emir cümlesi olsaydı şöyle buy
rulurdu: � '1 Haberi cümlelerde esas olan, şekil ve anlam bakımından haberi 
cümle olarak kalmaktır. 

d) Bu ayet-i kerime "Kur'an'ı kuşkusuz şeytanlar getirmiştir. " diyenlere ce
vap olarak gelmiştir. Allah Teala onlara şunu bildirmiştir: "Bu Kur'an, korunmuş 
bir kitaptadır. Şeytanlar ne ona yaklaşabilir ne de erişebilir. Nitekim Allah Teala 
bir başka ayette şöyle buyurmuştur: "Kur'an, şeytanlar tarafından indirilmiş de
ğildir. Bu, onların yapacağı iş değildir! Hem isteseler de buna güçleri yetmez!"447 
Kur' an' a ancak temiz ruhlar, yani melekler ulaşabilir. 

d) Bu ayet, Abese suresindeki şu ayete benzemektedir: "Hayır! Öyle yapma. 
Çünkü o ayetler bir uyarıdır. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.O  ayetler şerefli yüce 
ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle y�zılıdır. "448 

İmam Malik "Muvatta" adlı eserinde şöyle demiştir: 0J�I :Jı �� 'i (Ona 
tertemiz olanlardan başkası dokunamaz.)449 ayetinin tefsiri hakkında, bu ayetlerin 
Abese suresindeki ayetlerin bir benzeri olduğunu ifade eden yorumdan daha gü
zel bir görüş duymadım. "  

e )  Bu ayet Mekki bir surenin içinde yer alan Mekki bir ayettir. Bu surenin 
ayetleri, tevhid, nübüwet, ahiret, yaratıcının varlığını ispat, kafirlere red gibi ko
nuları içerir. Dolayısıyla bu mana ayete, abdestsiz kimsenin Mushaf'a dokunma
sının hükmü olan feri bir konunun kastedilmesinden daha uygundur. 

f) Eğer bu ayette (el-Vakıa 56/79) insanların elinde olan Kur'an kastedil
miş olsaydı ,  büyük bir yeminle buna yemin etmenin büyük bir faydası olmazdı. 
Çünkü herkesçe malumdur ki , ister hak olsun ister batıl bütün sözler, kitapta 
olabilir. Ancak Kur'an' ın Allah katında korunmuş ve gözlerden saklanmış bir ki
tapta olduğu, hiçbir şeytanın ona ulaşamayacağı ve sadece temiz ruhların ona 
dokunabileceği bildirildiği zaman büyük bir fayda gerçekleşir. İşte bu mana, hiç 
kuşkusuz ayete daha uygundur. 

İbn Teymiyye'yi şöyle derken işitmiştim: "Ancak şu kadarı var ki, bu ayet, 
işaret yoluyla Mushaf'a ancak abdestli kimselerin dokunabileceğini gösterir. Şöy
le ki; o sahifeler Allah katında değerli olduğu için onlara sadece Melekler doku
nabilmektedir. O halde elimizdeki Mushaf'a da ancak abdestlilerin dokunması 
daha uygun olur. "450 

447 eş-Şuara 26/2 10-2 1 1 .  
448 Abese 89/13-16.  
449 el-Vakıa 56/78. 
450 Medaricu's-salikin, il, 416-418.  
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Bu ayetin (el-Vakıa 56/79) hakikati şu anlama gelir: Kur'an' ın bulunduğu yere 
ancak tertemiz kılınmış varlıklar dokunabilir. İşaret yoluyla delaJet ettiği anlam ise 
şu şekildedir. Ancak kalbi manevi kirlerden arınmış insanlar Kur'an' ın hakikatine 
temas edebilir ve ondan tat alabilir. Nitekim Buharı de "Sahih" inde bu anlama 
işaret etmiştir. Gerçekten de bu, en doğru işaretlerden biridir.451 

Allah 'ın size verdiği rızka şükrünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı! 

Yaşamınızın kendisine bağlı olduğu bu rızıktan payınıza düşeni ,  İlahi mesaj ı  
yalanlamak kılıyorsunuz. Bu konuda Hasan-ı Basri şöyle demiştir: "Kur'an'dan 
payınıza, onu yalanlamayı düşürüyorsunuz. Kuşkusuz, Allah' ın kitabından onu 
yalanlamaktan başka bir pay alamayan, kaybetmiştir. "452 

Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, Eğer bu iddianız doğru ise o çık
mak üzere olan canı geriye döndürsenize! 

Bu ayetler sayesinde muhataplara şu mesaj verilmiştir: Eğer bir Rabbin 
kontrolü altında ve onun mülkü konumunda değilseniz ve bu iddianızda doğru 
iseniz, can boğaza dayandığı zaman ruhun çıkmasına mani olun! �.)� p 01 
(Eğer bu iddianızda doğru iseniz) ifadesi bir önceki ayetin şartıdır. Mana ise 
şu şekildedir: Eğer iddianızda doğru iseniz, madem ki ceza görmeyeceksiniz, o 
halde ruhun çıkmasına mani olsanıza! Abdullah İbn Malik'in şu beyti de buna 
delaJet etmektedir: 

\ .� 1 �L .:.ıi 1.;_, 1 � · - - 0 1  J .J J j-:::"---J • 

Dilerseniz bizden yardım, korkup tutuşunca 

Karşılaşırsınız cömertlikle süslenmiş izzet kalelerimizle 

Yardım dilemek, ancak korktuktan sonra meydana gelir. Dolayısıyla kork
mak, yardım dilemenin bir şartıdır. 

Düreydl'nin şu beyti de buna örnek olarak verilebilir: 

Kurtulduktan sonra bir kez daha tökezlersem 

451 es-Sema' s. 396. 
452 Şifüu' l-al!l, s. 42. 
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Allah seni bir daha kurtarmasın deyin bana. 453 

Bu ayette iletilen mesajı şu şekilde özetlemek mümkündür: Eğer iddia etti
ğiniz gibi bir Rabbin kontrolü ve otoritesi altında değilseniz ve ceza da görmeye
cekseniz, çıkmakta olan ruha mani olsanıza! 

Bu ayetlerin açıklanması gerekir: Bu ayetler, yeniden dirilmeyi ve hesabı 
inkar eden Mekkeli müşriklere karşı delil getirmek için indirilmiştir. Bilindiği gibi 
delilin , delil getirilen konuyu çağrıştırması gerekir. Şöyle ki ; delil kullanıldığı za
man, zihinler hakkında delil sunulan hususu canlandırmalıdır. Çünkü delil ile 
hakkında delil getiriline husus arasında bir zorunlu bir çağrışım vardır. Çağrıştırı
lan her husus, kendisini çağrıştırana delalet eder. Ancak bunun tersi her zaman 
zorunlu olarak meydana gelmez. 

Bu ayette delil sunmanın açılımı şu şekilde izah edilir: Mekkeli müşrikler, 
yeniden dirilişi ve amellerin karşılığının verileceğini inkar ediyorlardı .  Aynı za
manda Rablerini de inkar ediyorlardı. O'nun kudretini , rububiyetini ve h ikmetini 
tanımıyorlardı .  Ya dilediği zaman onları öldüren, dilediği zaman yaşamalarına 
müsaade eden, emredip yasaklayan, içlerinden iyi işler yapanları ödüllendiren, 
kötü işler yapanları cezalandıran ve daha başka konularda onlar hakkında tasar
rufta bulunan, her şeye gücü yeten bir Rablerinin olduğunu kabul ediyorlardır. 
Ya da bu özelliklerde bir Rablerinin olduğunu kabul etmiyorlardır. Eğer bunu 
kabul ediyorlarsa, yeniden dirilmeye, mahşere gününe, emir ve cezaların bulun
duğu dine de iman ederler. Yok eğer bunu kabul etmiyorlarsa, kendilerinin bir 
Rabbin kontrolü ve otoritesi altında olmadıklarını, haklarında dilediği gibi tasar
rufta bulunan bir ilahlarının olmadığını iddia ediyorlar demektir. Madem öyle, 
ecelleri gelince ölümü kendilerinden savsalar ya! Can boğaza dayandığı zaman 
ruhlarının çıkmasına mani olsalar ya! 

Bu hitap, ölüm döşeğinde olan kimsenin etrafında bulunan insanlara ya
pılmıştır. Bu kimseler, o kişinin öldüğüne bizzat şahitlik etmektedirler. Onlara şu 
denmektedir: Eğer kudret sahibi iseniz, tasarrufta bulunabiliyorsanız, bir Rabbin 
kontrolü ve her şeye gücü yeten, hakkınızda emirlerini ve hükümlerini gerçekleş
tiren bir yaratıcının otoritesi altında değilseniz, ruhu eski yerine döndürsenize! . .  
Bundan öte taciz olamaz . . .  Çünkü onların bir tek canı bile ölmekten kurtarama
yacakları, bu konuda aciz kalacakları açıkça belirtilmiştir. Eğer cinler ve insanlar 

453 Bedfüu' l-fevfüd, I I I ,  247-248. Bu beyt İbn Düreyd'e  aittir. İbn Düreyd bu beyitte hayat tec
rübelerinden istifade etmeye teşvik ediyor. Buna göre bir defa bir sıkıntıya düşen kimsenin 
ikinci kez aynı sıkıntıya düşmemesi gerekir. Tıpkı Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi ve
sellem- "Bir mümin bir delikten iki kez sokulmaz. "  hadisinde buyurduğu gibi insan uyanık 
olmalıdır. bk. Taha Derre, Fethu' l-karib, iV, 345. [Mütercim] 
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bir araya gelse yine bunu başaramazlardı .  Bu ayet, Hak Tea!a' nın rubO.biyetini, 
vahdaniyetini ve kulları hakkında tasarrufunu ve hükümlerini onlara geçirdiğini 
ne kadar da mükemmel açıklamaktadır.454 

Ve eğer AshCıb-ı Yemfn'den ise, Ey ashCıb-ı yeminden olan sana selam 
olsun 

Buradaki selam, bildiğimiz selam değildir. Eğer bu selam kastedilmiş olsay
dı. fL � buyrulurdu_.

, 
Mesela ş

_
u ayetlerde olduğu gibi :  c_) � f')L;. (Nuh 'a 

selCım olsun. )455; �J.� � f';L (lbrahim 'e selCım olsun. ) .456 Ancak bu ayet, 
Allah'a yürürken küçük kıyamette insanların ayrılacağı kısımları ve mertebeleri 
içermektedir. Burada insanların üç kısma ayrılacağı anlatılmıştır: 

a) Rahatlık, güzel rızık ve Cennete sahip olacak Allah'a yakın olanlar. 
b) Orta tabaka. Bunlar ashab-ı yeminden oluşacaklardır. Kendilerine 

selamet vardır. Allah Teala onlara selamet nasip edeceğini vaad etmiştir. 

Allah Teala kendisine yakın olan insanlara ganimet ve kurtuluş vaad etmiştir. 
Ancak her iki grup da hem kurtuluşa ermiştir, hem de faydalanmıştır. 

c) Yalanlama ve sapıklığı yüzünden zalim olanlar. Allah Teala bu kimselere 
kaynar su ikram edileceği, sonra onların Cehenneme atılacakları tehdidinde bu
lunmuştur. 

91 .  ayet, Allah' a  yakın olan insanların durumunun anlatıldığı yerdir. Burada 
Allah Teala onlar için selametin olacağını haber verdi . 

"Bu yaptığınız ayrım doğrudur. Fakat ayette geçen lam harf-i cerrinin (ci.ll ) 
anlamı nedir? Bu hitapla kime seslenilmiştir? �\ '-:-'l.:...J,I � ifadesindeki ıf 
harf-i cerrinin hangi anlama gelir nedir?" şeklinde ayef hakkında üç soru sorula
bilir. Bunlara şu şekilde cevap vermek mümkündür: 

Allah'a hamdolsun ki, buradaki f 'i.:.. lafzı ile, bildiğimiz selam arasındaki 
farkı açıkladık. Bu lafızla kastedilen bizim açıkladığımız anlamdır. Her ne kadar 
bu sorular ayet ile irtibatlı olsa da, bizim konumuzun dışında kalır. Ancak yine de 
Allah' ın yardımı ile bunlara cevap vereceğiz. Hemen şunu belirtelim ki, bu konu
da yeterli bir açıklama yapan, lafız ile anlamın hakikatini izah eden bir müfessire 
rastlamadık. Bazıları sadece mana üzerinde durup ayeti şöyle izah etmişlerdir: 
Senin ashab-ı yeminden olduğun kabul edilmiştir. Bazıları ise bunun dışında bir 

454 el-Cevabu' l-kafi, s. 3 10-3 1 1 .  
455 es-Saffat 37/79. 
456 es-Saffat 371109. 



yorum geliştirmişlerdir. Ancak bütün bunlar, ayetin özüne temas etmeyen, sade
ce kenarından köşesinden ona değinen izahlardır. 

Şurası iyi bilinmelidir ki; istenilen hayır ve şer, sahibine izafet lamı ile muzaf 
olur. Bu lam, söz konusu hayır ve şerrin sahibinde mevcut olduğunu gösterir. 
f-1esela şu ayette Allah Tea!a � 8uı buyurmadı. Bunun yerine �.::.:..:u ı t+J ��i 
(işte lanet onlar içindir. )457 buyurdu. Böylece böylece lanetin onlarda mevcut 
olduğunu bildirdi. Buna benzer bir durumda şu ayette mevcuttur: L�! j;jı �j 
0)-.a; (Allah 'a yakıştırdığınız uygunsuz sıfatlardan ötürü yazıklar olsun size!)458 

Kötülüğün zıddı durumlar için de lam harf-i cerri kullanılır. Mesela ,4.Q.>)1 dl 
�\ ..!.il ve İ')l.JI dl denir. Bu ayette, ..!.il f )İ...:J buyrulması da bu bakımdandır. 
Buna göre ayet şu anlama gelir: Esenlik ve güven senin için kesinleşmiştir. Bu 
durumda hitap, bu gruba giren herkes için yapılmış demektir. Burada cinse yö
nelik hitap söz konusudur. Açılımı ise şu şekildedir: Ey ashab-ı yeminden olan 
kişi! Sana selamet ve güven vardır. Tıpkı r+-- Y" .r � dl y (Ey onlardan olan 
kimse! Sana afiyet olsun! ) dendiği gibi . Bundan dolayı olsa gerek, ":"'�\ 0� 
�\ ifadesinde \..r" harf-i cerri kullanılmıştır. Buradaki car ve mecrur ha! ma
hallindedir. Buna göre cümlenin açılımı şu şekilde olur: ":"'l'-"'İ .f Lll5 dl i -Y,,,... 
�\ (Ey ashôb-ı yeminden olan! Sana selam olsun . . .  ) .459 Car ve mecrur, ma'rife 
bir kelimeden sonra geldiği zaman ha! olabilir. Mesela rlJ ..:r.�ıJI J>ıi \..r" �I 
(Senin din ve ilim ehlinden olmandan dolayı seni sevdim.) cümlesindeki car ve 
mecnlr haldir. 

Her ne kadar tefsir kitapları bu söylediklerimize temas etmese bile, ayetin 
açıklaması bu şekildedir. Müfessirler bu mananın etrafında dönüp dur.nuşlardır. 
Bir türlü ayetin özüne temas edememişlerdir. Ayetin manasını tam olarak açık
layamamışlardır. Bu konuda onların söylediklerine bakılınca bu durum açıklık 
kazanır. 460 

457 er-Ra'd 13/25. 
458 el-Enbiya 21/18. 
459 Bu yoruma göre 1...\5., cill'deki zamirden haldir. 
460 Bedi\iu' l-fevi\id, i l ,  146-147. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

•!• 221 

1 .  Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklar Allah 'ı noksanlıklardan tenzih 
ederler. O üstündür ve her işi yerinde yapar. 

2. Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Can verir ve 
öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. 

3. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi b ilendir. 

Tefsiri : 

Burada ffül hakkında teselsül vesvesesi ile imtihan olanlar irşad edilmekte
dir. Onlara "Bütün mahlukatı Allah yarattı , peki Allah' ı  kim yarattı?" şeklinde 
bir soru yöneltilirse şu ayeti okumaları istenmektedir: "O ilktir, sondur, zahirdir, 
batındır. O, her şeyi bilendir. "461 

İbn Abbas, kendisine "İçimde hissettiğim bu şey nedir?" diye soran Ebu 
Zemil Semmak İbn Velid el-Hanefi'ye "Ne hissediyorsun?" diye soru ile karşılık 
vermiştir. Olayın bundan sonrasını Ebu Zemll şöyle anlatmaktadır: 

"Vallahi bunu söylemem! "  dedim. Bu defa o, "Şüphe mi hissediyorsun?" 
diye sordu. Ben de "Evet." cevabını verdim . Bunun üzerine şöyle dedi . "Bun
dan hiç kimse kurtulamamıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: Şimdi 
şu sana indirdiğimiz şeylerde faraza şüphe edecek olursan, senden önce kitap 
okuyanlara sor! Anda/sun ki, sana Rabbinden gerçek geldi, sakın şüphe edenler-

--- --------
461 el-Hadid 57/3 . 
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den olma!462 Eğer kalbine bir şey gelirse, şu ayeti oku: O ilktir, sondur, zahirdir, 
batındır. O, her şeyi b ilendir. "463 

Allah Teala bu ayet ile aklın ışığında batıl olan teselsülün geçersiz olduğu
nu gösterdi. Yaratılmışlar zinciri başlangıç konusunda kendisinden önce hiçbir 
şey olmayan bir İlk' e kadar uzanır. Aynı şekilde son hususunda da kendisinden 
sonra hiçbir şeyin olmadığı bir Son'a dayanır. Allah' ın Zahir olması, kendisinden 
üste kimsenin olmayacağı şekilde yüce olması, Batın olması ise, kendisinden 
başka hiç kimsenin kuşatamadığı kuşatma sahibi olması demektir. 

Eğer O'ndan önce bir varlık olsaydı mutlaka kendisine tesir ederdi. Bu du
rumda Rab ve yaratıcı o varlık olurdu. Mutlaka her şey, mahluk olmayan bir ya
ratana dayanmalıdır. Her şey O'na muhtaç iken O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 
Her şey O'nunla kfümken O, tek başına kaimdir. Her şey O'nunla varken O, tek 
başına vardır. Her şey yoktan var olmuşken O, başlangıcı olmayan kadimdir. Her 
şeyin bekası O'nunla iken O, zatı ile bakidir. O İlk' tir, kendisinden önce hiçbir şey 
yoktur. O Son' dur, kendisinden sonra hiçbir şey yoktur. O Zahir'dir, kendisinden 
üstte hiç kimse yoktur. O Batın'dır, ondan içte hiç kimse yoktur.464 

462 Yunus 10/94. 
463 el-Hadid 57/3. 
464 Zadu'l-maad, il, 461-462. 



Sure :  57 • Hadid Sures i  ·:· 223 

4. O gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a istiva etti. O yeral
tına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. 
Nerede olsan ız sizinle beraberdir. O Allah yaptığınız her işi görür. 

5. Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Her işin sonu 
Allah ' a varır. 

6. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye dönüştürür. O kalplerin 
özünü bilir. 

7. Allah ' a ve peygambere inanınız. Allah 'ın kullanma yetkisini elin ize 
verdiği malların bir bölümünü O'nun için harcayınız. İçin izdeki iman 
edenleri ve hayır yolunda mal harcayanları büyük bir ödül bekliyor. 

8. Peygamber sizi Allah 'a inanmaya çağırdığı halde niçin O'na inan
mıyorsunuz? Oysa O bu konuda sizden söz alm ıştı. Eğer inanacaksanız 
ne duruyorsunuz? 

9. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu (Muhammed'e) 
apaçık ayetler indiriyor. Hiç kuşkusuz Allah size karşı son derece şefkatli 
ve merhametlidir. 

1 0. Niçin malınızı Allah yolunda harcamıyorsunuz? Oysa gökler ve 
yer Allah 'a miras kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce mal har
cayanlar ve savaşanlar, daha sonra mal harcayanlar ve savaşanlarla bir 
değildirler. Onların derecesi daha sonra mal harcayıp savaşanların de
recesinden daha üstündür. Bununla birlikte Allah her iki gruba da en 
güzel ödülü vadetmiştir. Allah sizin neler yaptığınızı bilir. 

1 1 .  Kim, Allah 'a güzel bir borç verecek olursa; Allah ona karşılığını 
kat kat verir. Ve ona, çok değerli b ir m ükafat da vardır. 

Tefsiri: 

1 1 .  ayeti Allah Teala hitabın en güzel şekillerinden biri ile başlattı. Talep an
lamı taşıyan soru edatı ile söze girdi . Bu şekilde bir talepte bulunmak, emir sigası 
ile bulunmaktcı.n daha güzeldir. 

Bu ayet şu manaya gelmektedir: Allah' ın kat kat fazlasını vereceği bu güzel 
borcu verecek herhangi biri var mı? 

Bu ayette infak, güzel borç olarak isimlendirilmiştir. Böylece insanlar harca
maya teşvik edilmiştir. Çünkü malını veren kimse, borç isteyenin varlıklı ,  vefakar 
ve güzel ahlaklı olduğunu bilirse gönlü rahat eder, kalbi serin olur. Eğer malının 
aynen kendisine geri döneceğini bilirse , nefsini vermek için ikna eder ve kolayca 
malını elden çıkarır. Eğer borç isteyen kimsenin, kendisinden alacağı para ile 
onun adına ticaret yapacağını, kar yapıp parasını çoğaltacağını, hatta parasının 
katlanacağını bilirse seve seve borç verir. Bütün bunların yanı sıra, borç isteyenin 
bir de kendiliğinden cömertliğinin bir yansıması olarak ilave para vereceğini an
larsa, borç vermek için yarış eder. Ancak cimrilik, pintilik gibi nefsi afetlere maruz 
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kalmış ya da parasının garanti altında olduğu güvenini yitirmişse, borç vermeye 
yanaşmaz. İşte bu da imanın zayıflığından kaynaklanır. Bundan dolayıdır ki sa
daka, onu veren için bir delil olmaktadır. Bu anlattığımız hususların tamamını, bu 
ayetin lafızları içermektedir. Şöyle ki; Allah Teala yapılan infakı borç olarak isim
lendirdi. Kendisinin de borç isteyen olduğunu belirtti. Ancak O'nun borç istemesi 
ihtiyaca binaen değildir. Aksine borç verene iyilik yapmak içindir. Vereceği mal 
karşılığı ne kadar kazanacağını ona bildirmiştir. Onu kendisi ile iş yapmaya çağır
mıştır. sonra ona borç karşılığı kazanacağı kat kat paradan söz etmiştir. Bunun da 
ötesinde ilave bir şey vereceğini, değerli bir mükafat lutfedeceğini bildirmiştir. 

Bu tür borç, Kur'an'da güzel sıfatı ile birlikte geçmiştir. Bu tabirde üç husus 
bulunmaktadır: 

a) Allah'a borç veren, malının kötüsünü ve adisini değil , iyisini verecek. 
b) Gönül rızası ile elinden çıkaracak. Tek gayesi Allah'ın rızasını kazanmak 

olacak. 
c) Bundan dolayı minnet altında bırakmayacak, yaptığını başa kalkmaya

cak. 
İlk şart, mal ile alakalıdır. İkincisi infak edenle Allah arasındadır. Üçüncüsü 

de infak edenle infak edilenle ilgilidir. 465 

12. Mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından, 
(amellerinin) nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde, (onlara) :  Bu
gün müjdeniz, zemininden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız 
Cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur. 

1 3. Münafık erkeklerle münafık kadınların, müminlere: Bizi bekleyin, 
nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde kendilerine: Arkanıza 
dönün de bir ışık arayın! denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet, 
dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir. 

465 Tariku' l-hicreteyn, s. 338-339. 
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14. Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye ses
lenirler. {Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya 
soktunuz; fırsat beklediniz; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. 
O çok aldatan {şeytan) sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah 'ın 
emri gelip çattı! 

Tefsiri : 

13 .  ve 14.  ayette anlatılanlar münafıklar için hüsrana uğramaktan daha acı 
vericidir. Çünkü, önlerinde kurtuluş yolu açılmış, kendilerinin kurtuluşa ereceğini 
düşünmüş ve mutlu insanların derecelerini görmüş iken, onlardan ayrılmış, bed
bahtlık damgasını yemişlerdir. Allah'ın gazabına ve cezasına uğramaktan yine 
O'na sığınırız. İşte burada kendilerinden bahsedilen münafıklar, katı inkarlarından 
dolayı Cehennem'in en alt tabakasında yer alacaklardır. Çünkü onlar, Müslü
manlarla bir arada yaşamış ve onların içinde bulunmuşlardır. Peygamberliğin 
alametlerini görmüşler, imanın şahitlerine tanık olmuşlardır. Oysa onlardan uzak 
olan insanlar, bunları görme şansı bulamamıştır. İslam' a karşı düşmanlıkla karşı 
koyan kimselere ulaşmayan imana dair bilgilerle imanın doğru olduğu gerçe
ği onlara ulaşmıştı. Onlar bu bilgilerle karşılaştıktan sonra inkar ettiklerine göre 
kuşkusuz en katı inkarı sergilemişlerdir. Onların kalpleri de çok kötüdür. Allah'a, 
Elçisine ve tüm müminlere , Müslümanlara karşı savaşa soyunmuş uzaktaki in
sanlardan daha fazla düşmanlık ederlerdi .466 

1 5. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bedel kabul edilir, 
varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir! 

466 Tarlku'l-hicreteyn, s. 375. 
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1 6. iman edenlerin Allah ' ı  anma ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle 
kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?  Onlar daha önce ken
dilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman 
geçti de kalplerı katılaştı. Onlardan bir çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. 

1 7. Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşü
nesiniz diye gerçekten, size ayetleri açıkladık. 

18. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah 'a 
güzel bir borç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara 
değerli bir m ükafat vardır. 

1 9. Allah 'a ve peygamber/erine iman edenler . . .  İşte onlar, sıddık/ardır. 
Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükafatları ve nurları vardır. 
inkar edip de ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince, onlar da Cehennem 'in 
adamlarıdır. 

Tefsiri : 

�9. ayetin �;:ı ff �) � �l�lj 0��1 � ��:ı) �)j fıı}� ipi .:,r.�lj 
�)yJ bölümünde J��"'�J I pı ifadesinde durulacağı ve �_; � �l�lj ifadesin
den yeniden okumaya başlanacağı ileri sürülmüştür. Buna göre ayetin bu kısmı 
iki cümleden oluşmaktadır. 

Birinci cümlede Allah Teala , kendisine ve elçisine iman edenlerin sıddıklar 
olduğunu, tam imanın bilgi, amel, öğretmek ile Allah'a davet ve bu uğurda sabır 
göstermek olduğunu bildird i .  

ikinci cümlede ise , Rablerinin nezdinde Hakka şahitlik edenlerin ecir ve nurları
nın olduğunu haber verdi. 

Sıddıkların mertebesi, şahitlerin mertebesinden önce gelir. Bu yüzden Allah 
Teala iki ayette sıddıkları şahitlerden önce zikretti. Söz konusu ayetlerin biri bu 
surede diğeri ise Nisa suresinde geçmektedir. Hz. Peygamber' in hadisinde de 
sıddıklar şahitlerden önce zikredilmiştir: "Ey Uhud sallanma! Çünkü senin üs
tünde bir peygamber, bir sıddık ve iki şahit var. "467 Bundan dolayıdır ki , sıddıklık 
vasfı , nebilerden ve resullerden sonra insanların en faziletlisi olan Ebu Bekir' e 
verilmiştir. Eğer peygamberlik makamından sonra sıddıklıktan başka daha üstün 
bir derece olsaydı ,  Ebu Bekir' e o derecenin sıfatı verilirdi. 

467 Hadisin tamamı §U şekildedir ·�l,,. :iıı ._}J> �\ Jİ :·� � . .uıı ...r"J �.ı.n .. J. cr;i Jİ ö;t.:; y 
01->-+--:3 :.,._..ı..;,.J ş. � �µ ..;;.1 �ı Jl.i. � -'..� � jı;,.;.� j /.>-3 j.,)3 ı..ı;.'..1 � r1-:- · (Katade 
Enes lbn Malik'ten şöyle aktarmı§tır: Hz. Peygamber -sallallaht:ı aleyhi vesellem-, Ebu Bekir, 
Ömer ve Osman Uhud dağına çıktı. Uhud onları sallamaya başladı. Bunun üzerine Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- §öyle buyurdu: Ey Uhud sallanma' Çünkü senin üstünde 
bir peygamber. bir sıddık ve iki §ahit var. ) Buhar!, Fedailu's-sahabe, 6; Ebu Davud, Sünne, 
9: Tirmizl, Menakıb, 19. [Mütercim] 
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Ayetin bu kısmının tamamının tek cümleden oluştuğu da ileri sürülmüştür. 
Bu durumda Allah Teala, müminlerin sıddıklar ve kendi katında şahitler oldu
ğunu haber vermiştir. Bu yoruma göre şahitlerden maksat, Allah Teala'nın kıya
met günü insanların aleyhine şahit olarak getireceği kullardır. Nitekim bu durum 
şu ayet-i kerimede belirtilmiştir: "İşte böylece sizin insanlığa şahitler olman ız, 
Resul'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. "468 Özetleyecek 
olursak, sıddıklar ve şahitler ile müminler kastedilmiştir. Allah Teala onları dün
yada -slcıdık; ahirette ise insanlara karşı şahit olarak vasıflandırmıştır. Buna göre 
şahitlik vasfı, hem sıddıkların hem de diğer müminlere aittir. 

Bu konuda ileri sürülen bir yoruma göre ise ,  ayette geçen �l� I lafzı ile 
Allah yolunda şehit edilen insanlar kastedilmiştir. Buna -göre ayetin bu kısmının 
iki cümleden oluşması daha uygun olur. Bu durumda � ılJ.ıı kelimesi mübteda. 
·kendisinden sonra gelen kısım ise haber olur. Çünkü bütün sıddıklar Allah yo
lunda şehit olmamıştır. Bir de şu husus ayetin iki cümleden oluştuğuna dair gö
rüşü tercih ettiren nedenlerden biridir: Eğer � I  4-�il kelimesi, Allah'a ve Resulü'ne 
iman edenlerin haberleri arasında yer alsaydı ,  fı' ;;J � �\ � ifadesi de bu 
haberler arasında yer alırdı. Bu durumda iman edenler için üç şekilde haber 
verilmiş olurdu: 

a- Sıddık oldukları , 
b- Şehit veya şahit olmaları, 
c- Mükafatlarının ve nurlarının olması . 
Buna göre ikinci haber birinci habere atıf harfi i le bağlanmıştır. Üçüncü ha

ber ise atıf harfi olmadan gelmiştir. Ayetteki bu durum, şu söze benzer:r-:
_? ..l.:.j 

JL._.J ,JLç_, . Birden çok haber kullanılacağı zaman en güzeli haberler arasında - - .___ 
uyumun olmasıdır. Ya hiçbirinde atıf harfinin kullanılmaması ya da hepsinde atıf 
harfinin kullanılması gerekir. Ya JL. .J �l� _,,s �j denmeli, ya da _ı rJL� J r-_? J�j 
JL. .J denmelidir. Bu konu da göz ardı edilmemelidir. 

Şu husus da ayetin bu kısmının iki cümleden oluştuğuna dair görüşü tercih 
ettiren hususlar arasında yer alır: Sözler müstakil cümleler halinde olur. Allah 
Teala bu müstakil cümleler içinde mutluluğa eren kulların tabakalarından bahset
ti . Onları sıddıklar, şahitler veya şehitler ve salihler olmak üzere üç kısma ayırdı . 
Sıddıklar, şahitler veya şehitler bu ayette zikredildi . Salihler ise bir önceki ayette 
sadaka vermek suretiyle Allah' a  güzel borç veren kimselerdir. Böylece müminler 
üç sınıfa ayrılmıştır. Bundan sonra Allah Teala peygamberlerinden bahsetmiş
tir: "Andolsun biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. "469 Böylece bu 
sure, Nisa suresinde bahsedilen dört grubu kapsamış oldu. Buraya kadar mutlu 
insanlardan bahsedildi .  

468 el-Bakara 2/143 
469 el-Hadid 57/25. 
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Daha sonra Allah Teala bedbaht insanlardan söz etti . Onları da, kafir ve mü
nafık olmak üzere iki kısma ayırdı . 19 .  ayetin devamında şöyle buyurdu: "İnkar 
edip de ôyetlerimizi yalanlayan/ara gelince, onlar da Cehennem'in adamlarıdır. " 
13 .  ayette de münafıklardan bahsetmişti: "Münafık erkeklerle münafık kadınla
rın, müminlere: Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde 
kendilerine: Arkanıza dönün de bir ışık arayın! denilir " 

Buraya kadar alemdeki bütün insanların kısımlarından bahsedildi. Allah 
Teala iyi ile kötüyü birbirine karıştıran kullardan söz etmedi. Kur'an'ın yöntemi 
de böyledir. Allah' ın hikmeti gereği sonsuz mutluluğa eren ve ebedi bedbaht
lığa maruz kalan kimseleri zikreden ve iyi ile kötüyü birbirine karıştıranlardan 
söz etmez. Öyleyse iyi ile kötüyü birbirine karıştaran insan sakınmalı. Çünkü 
Allah 'a karşı onun bir güvencesi yoktur. O mutlak vaade mazhar olan kullardan 
da değildir.470 

Allah Teala bu suredeki şu ayette iki tür insandan bahsetti : "Sadaka veren 
erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah 'a güzel b ir borç verenlere, verdik
lerin in karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli b ir mükôfat vardır. "471 Bu kimse
ler ecir ve sevap alacak insanlardır. Sonra Allah Teala şöyle buyurdu: "Allah 'a 
ve peygamberlerine iman edenler . . . İşte onlar, sıddıklardır. "472 Bu kimseler ise 
Allah ' a  yakın ve derece sahibidirler. Daha sonra aynı ayetin devamında Allah 
Teala şöyle buyurdu: "Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükôfatları 
ve nurları vardır. " 

19 .  ayette geçen �11� � llj ifadesinin mübteda olan �)j :u� ı;..i .:r.�lj ifade
sinin haberi olduğu söylenmiştir. Buna göre Allah Teala kendisine ve peygambe
rine iman eden kimselerin sıddık olduklarını ve diğer milletlere şahit olacaklarını 
haber verdi . Sonra onların ecir ve nurlarının olduğunu bildirdi . Böylece onlar
dan dört durumu haber verdi . İşte gerçek mertebe ve derece budur. 

Ayet hakkında ileri sürülen bir yoruma göre ise , .J �+..;JI kelimesinde cümle 
tamamlanmaktadır. Daha sonra Allah Teala şahitlerin durumundan bahseder
ken şöyle buyurmuştur: "Rab/eri yanında Hakka şahitlik edenler için mükôfatları 
ve nurları vardır. " 

Surenin bu iki ayetinde iyilik ve ihsan sahibi sadaka verenlerden, sonra 
kalplerine iman perçinlenen ve kalpleri iman ile dolan, ilim ve amel ehli sıd
dıklardan bahsedildi. Sadaka verenler iyilik ve ihsan sahibi olsalar da, sıddıklık 

470 Tarlku'l-hicreteyn, s. 327-329. 
471 el-Hadid 57/18. 
472 el-Hadid 57/19. 
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bakımından diğerleri onlardan daha ileridedir. Bu iki guruptan sonra şehitlerden 
bahsedildi. Şehitlerin rızık ve nurlarını Allah Teala gönderir. Çünkü onlar, canla
rını O'nun uğrunda vermişlerdir. Bundan dolayı Allah Teala onları, katında diri 
kılıp rızık ve nur vererek mükafatlandırır. İşte buraya kadar anlatılan kimseler, 
mutlu insanlardır. 

Daha sonra Allah Teala ayetin devamında bedbahtlardan bahsetmeye baş
ladı. Onlar hakkında şöyle buyurdu: "inkar edip de ayetlerimizi yalanlayan/ara 
gelince, onlar da Cehennem 'in adamlarıdır. " 

Özetleyecek olursak Allah Teala, ecir ve derece sahiplerinden bahsetti. Ecir 
ve derece Firavun tarafından da, Musa'ya üstün geldikleri takdirde sihirbazlara 
vaat edilmiş iki mükafat çeşididir. Nitekim sihirbazlarla Firavun arasında geçen 
konuşma Kur'an'da şöyle anlatılmıştır: "Sih irbazlar Firavun'a geldi ve 'Eğer üs
tün gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var m ı? '  dediler. (Firavun) 'Evet 
hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız. ' dedi. "473 Firavun analara "Size 
hem mükafat vereceğim hem de sizi yakınıma alacağım, bana yakın insanlardan 
olacaksınız. "  mesajını vermiştir. 

Amel edenler mükafat; arifler ise Allah katında derece kazanmak için amel 
ederler. Ariflerin kalbi amelleri ötekilerinkinden çok olur. Ötekilerin de bedeni 
amelleri bazen bunlarınkinden çok olabilir. 474 

20. Bilin iz ki, dünya hayatı oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, 
b irbirinize karşı övünmeden, mal ve evladı çoğaltma yarışından ibarettir. 
Bu hayat, ekini ve bitkisi çiftçisinin hoşuna giden bol yağmura benzer. 
Fakat bir süre sonra kuruyan bu bitkinin sarardığını görürsün. Arkasın
dan da ot kırıntılarına dönüşür. ahirette ise bir yanda ağır bir azab, öbür 
yanda Allah 'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı, aldatıcı 
bir hazdan başka bir şey değildir. 

473 el-A'raf 7/1 13-1 14.  
474 el-Vabilu's-sayyib, s. 87-88. 
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Tefsiri : 

Bu ayette Allah Teala basiret sahipleri için dünya hayatının hakikatini gözler 
önüne serdi ve onun oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu bildirdi. Nefisler dün
ya hayatı ile eğlenir. Bedenler ise dünya hayatı ile oynar. Oyun ve eğlencenin bir 
hakikati yoktur. Bunlar insanı meşgul eder ve vaktin ziyan olmasına neden olur. 
Cahil kimseler ömürlerini oyun eğlence ile tüketirler. Yaşamları boyunca hiçbir 
şey elde edemezler. Daha sonra Allah Teala, dünya hayatının gözler ve nefisler 
için bir süs olduğunu haber verdi. Gözlerde ve nefislerde güzel göründüğünü ve 
sevgi ile karşılandığını anlattı. Eğer dünya hayatının hakikati, sonu ve varacağı 
yer kalplere ilişkin bilgiler kalplere ulaşırsa, insanlar dünyadan nefret eder ve 
dünya hayatına ahiret hayatını tercih eder. Gelip geçici bir şeyi daha hayırlı ve 
ebedi olana tercih etmezlerdi . 

Bu konuda Abdullah İbn Abbas'tan şöyle bir hadis nakledilmiştir: " Hz. 
Ömer ResCılullah' ın -sallallahu aleyhi vesellem- yanına vardı . O esnada Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir hasırın üzerinde idi. Hasırın izleri yan tarafına çıkmıştı . 
Bu manzara karşısında Hz. Ömer 'Ey Allah'ın elçisi! Bundan daha iyi bir yatak 
edinseniz' diye teklifte bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurdu: Benim ile dünyanın durumu, sıcak bir günde yola çıkmış 
ve günün bir anında bir ağaç gölgesinde dinlenip sonra onu terk edip yoluna 
koyulan kimseye benzer. "47s 
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21 . Rabbinizden bir mağfirete; Al/ah 'a ve peygamberlerine inananlar 
için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin gen iş/iği kadar olan Cennete 
koşuşun. işte bu, Allah 'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük 
lütuf sahibidir. 

22. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başın ıza gelen herhangi bir mu
sibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. 
Şüphesiz bu, Allah 'a göre kolaydır. 

475 Uddetu's-sabirln, s. 168-169; Hadisin için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 391 .  
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23. Amaç, kaybettiklerin ize üzülmemeniz ve  O'nun size verdikleri yü
zünden şımarmamanızdır. Allah kendin i  beğenip böbürlenen/eri sevmez. 

Tefsiri: 

Ebu Davud et-Tayalisi şöyle demiştir: Bize Abdulmü'min İbn Abdillah şu 
haberi nakletti: Biz Hasan-ı Basrl'nin yanında oturuyorduk. Derken bir asaya 
yaslanır vaziyette Yezid İbn Ebi Meryem es-Seluli geldi ve "Ey Said ' in baba
sı! bana 'Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başın ıza gelen herhangi bir musibet 
yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. ' ôyetini bana 
açıklar mısın ?. ' dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri şöyle dedi: Hay hay. Vallahi 
Allah Teala, gökte bir olaya hükmeder. Sonra onun için bir ecel tayin eder. Şu 
günde, şu saatte olacağını tespit eder. Bunu hem havas hem de avam için böyle 
yapar. Mesela bir adam asasını ancak Allah'ın kaza ve kaderi ile alabilir. Adam 
"Ey Ebu Said! Allah'a yemin olsun ki, bu asaya önceden ihtiyacım yoktu . Ama 
şimdi o olmadan olmuyor. " dedi. Hasan-ı Basri de "İşte mesele aynen gördüğün 
gibidir. " 

lj\_;; 01 � 0-- ifadesindeki zamirin neyi gösterdiği konusunda farklı görüşler 
ileri sürülmuştür. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

a) Nefisleri. (µı) Çünkü kendisine en yakın kelime odur. 

b) Yeryüzünü . .  

c) Musibeti. 

Doğrusu şu ki, bu zamir, bütün mahlukatı gösterir. Böylece bütün her şeyi 
kuşatır. Ayetin akışı ve tj\ j, ifadesi buna delalet eder. Böylece üç görüş bir görüş 
altında toplanmış olur.476 

Allah Teala insanların başına gelen musibetleri, onları veya musibeti ya da 
yeryüzünü yahut tamamını -ki en güzeli bu yorumdur- yaratmadan önce takdir 
ettiğini haber verdi. Daha sonra bunun kuvvetinden kaynakladığını, böyle bir 
şeyin kendisi için kolay olduğunu bildirdi .  Yüce hikmeti de bunu gerektirmişti . 
Kulların elde edemedikleri şeyler yüzünden üzülmemesini dilemiştir. Zira kullar, 
musibetin Allah' ın yazgısı ve kaderi ile kendi başlarına geldiğini ve bunun kesin
likle kendilerinin yaratılmasından önce tespit edildiğini öğrenirlerse bu musibet
ler onlar için basit gelir. Bundan dolayı üzülmezler. Elde ettiklerinden dolayı da 
şımarmazlar. Çünkü musibetin yeryüzünde bulunan her şey için takdir edildiğini 
bil irler. Yaratılmasından önce hakkında musibetin vuku bulacağı takdir edilen 
bir şeyi de elde ettiklerinden dolayı şımarmaları mümkün değildir. Musibetler, 

476 Şifau' l-alil, s_ 7 _  
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sevilen bir şeyi kaybetmek veya onu kaybetme korkusu içinde olmak ya da sevil
meyen bir şeyin meydana gelmesi veya meydana gelme korkusu içinde olmayı 
kapsar. İşte bunun için Allah Teala elde ettikten sonra sevdiği bir şeyi kaybeden 
veya istediği bir şeyi elde edemeyenin üzüleceğine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde 
sevinilecek şeyle gerçekleşmeden önce nefsi ondan ayrılmaya, gerçekleştikten 
sonra da kaybetmeye sabra alıştırmak için sevindirici gelişmeler için aşırı derece
de sevinmemeye dikkat çekmiştir. 

İşte bunlar musibetin türleridir. Kul bunların yazıldığını ve takdir edildiğine, 
kendisinin başına geleceklerin mutlaka geleceğine, elde edemediği bir şeyi de 
hiçbir şekilde elde etme imkanının olmadığına yürekten inanırsa onun için musi
betler basit hale gelir, adeta soğuk ve sıcak gibi bir şey olur. 477 

Ll.l_r.; .)ı J? � ifadesindeki zamirin neyi konusunda farklı görüşler ileri sürül
müştür. Bir görüşe göre bu zamir musibeti, bir görüşe göre yeryüzünü, bir görüşe 
göre, nefisleri göstermektedir. Nefisleri göstermesi daha uygundur. Çünkü bu, 
kendisine en yakın kelimedir. Ancak, her üçünü birden de gösterdiği söylenebilir. 
Hatta bu yorum, diğerlerine göre daha güzeldir. Bu durumda ayetteki ifade şu 
anlama gelir: Musibeti, yeryüzünü ve nefisleri yaratmadan önce.478 

24. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz 
çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. 

25 . Anda/sun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve in
sanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı  
indirdik. Biz demiri de indirdik ki  onda büyük bir  kuvvet ve insanlar için 
faydalar vardır. Bu, Allah 'ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak 
yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima 
üstündür. 

477 Şiffıu'l-alil, s. 194. 
478 er-Ruh, s.  149. 
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Tefsiri : 

25. A.yete göre Allah Teala kitap ve mizan indirmiştir. Mizandan maksat ada
lettir. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye Hak Teala kitap ve mizanı indirmiştir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki, emredilen şeyde bulunan adalet güzeldir. Bunun 
tersi ise çirkindir. Kitap ve mizan adalet için inmiştir. Hüsün ve kubuhu kabul 
etmeyenler "Emredilen şeyin kendisine adalet ve güzellik yoktur, emredildikten 
sonra adalet vasfını kazanmıştır. " derler. Biz, emrin o şeyin özünde zaten var 
olan güzellik ve adalete, güzellik ve adalet kattığını inkar etmiyoruz. Ancak şunu 
ifade ediyoruz: Emredilen şey, özü itibariyle adalete uygun ve güzeldir. Emir , ise 
onun güzelliğine güzellik, adaletli oluşuna adalet katmıştır. Böylece iki yönden 
güzel ve adaletli olmuştur.479 

25. ayette Allah Teala, insanların adaleti sağlaması için peygamberler gön
derip kitaplar indirdiğini bildirdi .  En büyük adalet tevhiddir. Tevhid, adaletin başı 
ve kıvamıdır. Şirk ise büyük zulümdür. Hatta şirk, zulümlerin en büyüğü; tevhid 
ise adaletin zirvesidir. 

Hasılı adalet gayesine çok aykırı olan ameller, en büyük günah kapsamına 
girer. Bu günahların dereceleri, bu gayeye muğayir olduğu ölçüye göre değişir. 
Bu gayeye en fazla uygun olan ameller ise, en değerli vacib ve itaatlerin en fazla 
farz olanıdır.480 
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26. Anda/sun ki biz, Nuh 'u ve İbrahim 'i gönderdik, peygamberliği 

de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan ( insanlardan )  kimi doğru 
yoldadır; içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır. 

27. Sonra bunların izinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. 
Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik; ona 
uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhban
lığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak 
için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman 
edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. 

479 Miftahu dari's-saade, s .  336. 
480 el-Cevabu'l-kafi, s .  190. 
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Tefsiri : 

27. Ayette geçen 4-� JJ kelimesi, kendisinden hemen sonra gelen L,2, _;..sı ile 
iştiğal yoluyla mansubdur. Ya Kufe ekolüne mensup dilcilerin ileri sürdüğü gibi 
aynı fiil ile, ya da Basra ekolüne mensup dilcilerin savunduğu gibi zikredilen fiil 
ile müfesser olan mukadder bir fiil ile nasb edilmiştir. Basralı dilcilerin görüşüne 
göre takdir şöyle yapılır: �� jj .�� J l_y..l::;I kelimesi, � j fiil ile mansub de
ğildir. Vakf-ı tam, � jj kelimesindedir. Sonra okumaya l� _;..ı.:;ı 4;� )j ifadesin
den başlanır. Buna göre anlam şu şekilde olur: Biz, onlar için ruhbanlığı dini bir 
uygulama olarak koymadık. Aksine kendi kendilerine bunu uydurmuşlardır. Biz 
onlara böyle bir uygulamayı farz kılrrıadık. 

�I .Jl_:....b � �l;..�;ı -Jı ifadesindeki ��I kelimesinin nasbı konusunda üç görüş 
vardır: 

a) Mef'ulü leh olduğu için nasb edilmiştir: Bu durumda ayet şu anlama 
gelir: Allah' ın rızasını kazanmaları için onlara ruhbanlığı farz kıldık. Bu mana 
fasittir. Çünkü Allah Teala onlara ruhbanlığı farz kılmamıştır. Ayetin devamında 
ruhbanlığı onların uydurduğunu haber verdiğine göre bunu farz kılması asla dü
şünülemez. Gerçekten de ruhbanlık farz kılınmamıştır, uydurulmuştur. 

Ayrıca mef'ulü lehin, failin yaptığı mezkur fiilin gerekçesi olması gerekir. 
Böylece sebep ile gaye bir olur. Şu örnekte olduğu gibi :  . Lol_?! � Bu -örnekte 
ayağa kalkan ikram eden kişidir. Ayette failin yaptığı fiil, farz kılmaktır �[.;..:; \\j,8 
.11 .:ııy.bJ ise Allah' ın değil onların fiilidir. Failler farklı olduğu için, Allah' ın fiilin.in 
illeti olamaz. 

b) L,2,l? Ll ifadesinin mef'ulünden bedel olduğu için. Buna göre ayetin an
lamı şu şekilde olur: Ruhbanlığı sadece Allah' ın rızasını kazanmaları için onla
ra farz kıldık. Bu mana da fasittir. Çünkü Allah' ın rızasını aramak, ruhbanlığın 
kendisi değildir. Dolayısıyla bedel kul mine' l-kul (onun tamamından tam bedel) 
olması imkansızdır. Bir kısmı da değildir. Dolayısıyla bedel ba'd mine' l-kul (onun 
tamamından kısmi bedel) olması da imkansızdır. Biri diğerini kapsamamaktadır. 
Dolayısıyla burada bedel-i iştimalden de söz edemeyiz. Bedel-i ğalat olmasının 
zaten hiç imkanı yoktur. 

c) İstisna-i munkatı' olduğu için. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 
Ruhbanlığı ancak Allah ' ın rızasın ı  kazanmak için uydurdular. Ayetin devamında 
gelen "Uydurdukları ruhbanlığa gelince

. , ifadesi de bu yorumu göstermektedir. 

Ayetin devamında Allah Teala onları bu ruhbanlığa sevk eden nedeni, kendi 
rızasını kazanma arzuları olarak açıkladı .  Daha sonra da buna riayet etmemele
rini eleştirdi .  Çünkü Allah' ın kendisi için bir ibadet olarak farz kılmadığı bir fiili 
kendi açısından farz telakki eden kimsenin, bu fiili yapmaya özen göstermesi ve 



Sure :  57 • H a did Suresi  •!• 235 

sonuna kadar sürdürmesi gerekir. Mesela bir çok fakih müstehap kabul edilen bir 
amele başlayan kimsenin mutlaka o ameli tamamlaması gerektiğine hükmetmiş
tir. Başlamak suretiyle böyle bir ameli kendilerine elzem kılanların durumunu, 
adak ile kendilerini sorumlu hale getiren kimselerin durumuna benzetmişlerdir. 
Ebu Hanife , Malik ve iki görüşünden birine göre Ahmed b. Hanbel de bu gö
rüştedir. 

Alimler bu konuda şöyle demişlerdir: "Bir amele başlamak suretiyle kişinin 
kendisini sorumlu hale getirmesi ,  söz ile kendisini sorumlu hale getirmesinden 
daha güçlüdür. Nasıl ki bir kişinin adak ile kendisini sorumlu hale getirmesi du
rumunda adağının gereğini yapması gerekiyorsa, başlamak suretiyle kendisini 
sorumlu hale getirdiği ameli de tamamlayarak gereğini yapması gerekir. " 

Burası bu meselenin ayrıntılı olarak ele alınacağı yer değildir. Bu ayette kas
tedilen ,  sonradan Allah rızası için uydurulan bir amelin gerektiği gibi yapılmama
sı kınanmıştır. Öyleyse Allah' ın kullan için uygun gördüğü, izin verdiği ve teşvik 
ettiği bir takım amellere riayet etmemek ise daha fazla kınanır . . .  481 

28. Ey iman edenler! Allah 'tan korkunuz ve Peygambere inan ınız 
ki, O size vereceği rahmeti ikiye katlasın, size ışığında yürüyeceğiniz bir 
nur bağışlasın, günahlarınızı affetsin. Çünkü Allah affedici ve merha
metlidir. 

29. Böylece Yahudiler ile Hıristiyanlar bilsinler ki, Allah 'ın lütfu kendi 
tekellerinde değildir. Lütuf O'nun elindedir, dilediğine verir onu. Allah 
büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri : 

� 0F ( ışığında yürüyeceğiniz) ifadesi , müminlerin kendilerine fayda ve
recek tasarruf ve davranışlarının bu nur sayesinde olduğunu bildirmektedir. 
Nlır olmadan onların yürümesi, kendilerine yarar sağlamaz . Aksine faydadan 

481 Medaricu's-salikln, il, 60. 
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çok zarar verir. Yine bu lafızdan anlaşıldığına göre, insanlar arasında yürüyecek 
kimseler bu nura sahip olanlardır. Onların dışında kalanlar ise, ilerleyemezler. 
Ne kalpleri, ne halleri, ne sözleri ne de ayakları itaatlere doğru kıpırdar. Sıratta 
da durumları farksızdır. Oysa nurlanmış kimseler, Sırat köprüsünden yürüyüp 
geçerler. 

� � p ifadesinde ince bir mana vardır. şöyle ki; mümin kimseler nurları 
sayesinde Sırat köprüsünden geçip giderler. Tıpkı dünyada iken insanlar arasın
da bu nur ile yürüdükleri gibi. Nursuz kimseler, Sırat köprüsünde bir adım bile 
atamazlar. Halbuki o gün en muhtaç oldukları şey yürümek olacaktır.482 

482 İctimau cüyuşi'l-İslamiyye, s. 5-6. 



MÜCADELE SÜRESİ 
[22 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Allah kocası hakkında seninle tartışan ve kendisine şikayette bu
lunan kadının sözünü  işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü 
Allah işitendir, b ilendir. 

Tefsiri : 

Sünenlerde ve Müsnedlerde anlatıldığına göre Evs İbn Samit, eşi Havle 
bnt. Malik İbn Sa'lebe'ye zıhar yapmıştı. O da Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- gelip bu konuda onunla tartışmıştı. Durumunu Allah'a şikayet etmişti. 
Hak Teala yedi kat göğün üstünden onun şikayetini duymuştu. Kadıncağız "Ey 
Allah'ın elçisi! Evs benimle evlendi. O esnada ben genç ve alımlı idim. Ne za
man ki yaşlandım, çoluk çocuğa karışıp eski güzelliğimi yitirdim o vakit Evs, beni 
annesi gibi kabul etti . "  diyerek durumunu anlattı . Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- ona "Senin için yapabileceğim bir şey yok!" diye karşılık verdi . Bunun 
üzerine kadın "Allahım! Durumumu Sana şikayet ediyorum." dedi.483 

Rivayete göre Havle Allah Resulü'ne -sallallahu aleyhi vesellem- şunları da de
miştir: "Benim küçük çocuklarım var. O adama bıraksam, bakımsızlıktan sefil 
olacaklar. Kendi yanıma alsam, açlıktan helak olacaklar. " 

Bunun üzerine zıhar ayetleri inmiştir. 

Hz. Aişe de konuyla ilgili olarak şöyle demiştir: "Bütün sözleri işiten Allah'a 
hamd olsun! Havle bnt. Sa'lebe Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- gelip 

483 Buna yakın bir rivayet için bk. İbn Mace, Talak,, 25. 
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şikayetini iletiyordu. O esnada evin uzak bir köşesinde idim. Bu yüzden her 
söylediğini duyamıyordum. Sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Allah kocası hak
kında seninle tartışan ve kendisine şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. 
Allah, sizin konuşman ızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. "484 

Doğru anlayış sahibi kimseler kesinlikle bu ayetin, Allah Teala'nın işitme 
sıfatı olduğu ve zatıyla işittiği konusunda hiçbir surette te 'vile ihtimali olmayan 
açık bir nas olduğu hususunda şüpheye kapılmaz.485 

2. Aranızdan zıhôr yapanların kadınları, onların anaları değildir. On
ların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin 
bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. 

3. Kadınlarına zıhôr yapıp sonra söyledik/erinden dönenlerin karı
larıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. 
Size öğütlenen budur. Allah, yaptıkların ızdan haberi olandır. 

4. Buna imkan bulamayan kimse, han ımıyla temas etmeden önce 
peşpeşe iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. 
Bu kolaylaştırma Allah 'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar 
Allah 'ın h ükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. 

Tefsiri : 

Adamın bir iki kölenin yarısını özgürlüğüne kavuşturursa, yine de bir köle 
azat etmiş olmaz. Bu konuda üç görüş vardır: a) Ahmed İbn Han bel' den nakle
dilen görüşler; b) Bir köle azat etmiş sayılır; c) İki köleyi birden hürriyetine kavuş
turursa o zaman bir köle azat etmiş olur. Aksi takdirde olmaz. Bu durumda kişi-:-. 
bir köle azat etmiş sayılır. Köleleri tamamen hürriyetlerine kavuşturmayanlar ise 
bir köle azat etmiş kabul edilmez. Üç görüş içinde en doğrusu budur. 

484 Zadu' l-maad, V, 322-342. 
485 es-Savfüku' l-mürsele, l ,  390. 



--

Sure :  58  • M ücadele Su resi •!• 239 

Keffaret gerçekleşmeden, cinsel ilişki meydana gelirse keffaret cezası düşme
diği gibi katlanmazda. Aksine bu durumda bir keffaret devam eder. ResO.lullah' ın 
-sallallahu aleyhi vesellem- hükmü bunu göstermektedir. Salt İbn Dinar şöyle demiş
tir: "Kefaretini yerine getirmeden hanımıyla birlikte olan zıhar yapmış kişinin 
durumunu on fakihe sordum. Hepsi de bu durumda bir keffaretin gerektiğini 
söyledi. Söz konusu fakihler, Hasan-ı Basri, İbn Slrln, Mesruk, Bekir, Katade, 
Ata, Tavus, Mücahid, İkrime'dir. Onuncusunun ise Nafi' olduğunu zannediyo
rum. Ayrıca bu, dört mezhep imamının da görüşüdür. 

İbn Ömer ve Amr İbn As' ın böyle birine iki keffaret gerekeceği görüşünde 
oldukları sahih bir rivayetle nakledilmiştir. Said İbn Mansur Hasan-ı Basri ile 
İbrahim en-Nehfü'nin zıhar yapıp, sonra keffaretini ödemeden hanımıyla cin
sel ilişkiye giren kimseye üç keffaret gerektiği görüşünde olduklarını nakletmiştir. 
Zührl, Said İbn Cübeyr ve Ebu Yusuf un ise bu durumda keffaretin düşeceği 
kanaatinde olduklarını aktarmıştır. Bu son görüşün gerekçesi, keffaretin verilme 
zamanının geçmesidir. Onun için cinsel ilişkiden önce keffareti verecek bir vakit 
kalmamıştır. Bu gerekçeye şu şekilde yanıt verilir: Bir yükümlülüğün eda vakti
nin çıkması, kişinin zimmetindeki vacibi kaldırmaz. Mesela namaz, oruç ve diğer 
ibadetlerde olduğu gibi .  

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Aranızdan zıhôr yapanların kadınları, onla
rın anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüp
hesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağış
lay ıcıdır " 

Zıhar yapan kişinin eşine "Sen benim için anamın sırtı gibisin . " der. Bu cüm
le haberi bir cümle midir, yoksa inşa! bir cümle mi? Eğer inşfü cümle olduğunu 
ileri sürerseniz, bilin ki, şu gerekçelerden dolayı bu batıldır: 

1 - İnşa! cümleler, doğrulama ve yalanlamaya uygun değildir. Halbuki Allah 
Teala bu konuda zıhar yapanları üç kez yalanlamıştır: 

a) ��İ � Lo ( {Kendilerine zıhôr yapılan kadınlar} onların anaları değildir. )486 
ifadesi ile� Burada Allah Teala onların söylediklerini reddetmiştir. Bu da, yalan
lamanın ta kendisidir. Nitekim kocası tarafından boşanan kadın için � J" L. 
(Bu, onun boşadığı kadın değildir. ) demek hiç de güzel bir ifade olmaz . 

. b) J ).iı :_r 1)8 l.ı) � �)j (Şüphesiz onlar çirkin bir laf ediyorlar. ) ifadesi 
ile . inşa cümleleri çirkin söz olmaz. Ancak haberi cümleler çirkin söz olur. 

c) ıJ_,j_, (yalan ) ifadesi ile JJjkelimesi yalan anlamına gelir. Allah Teala on
ları yalanladığına göre zıhar sözü, inşfü değil , haberi bir cümledir. 

2) Zıhar haramdır. Haram kılınmasının nedeni ise sadece yalan olmasıdır. 
Zıharın haram olduğu konusunda beş delil vardır: 

486 el-Mücadele 58/2 
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a) Çirkin olarak nitelenmesi. 

b) Yalan olarak nitelenmesi. 

c) Hakkında keffaretin dini bir uygulama olarak öngörülmesi . Eğer zıhar 
mubah olsaydı, hakkında keffaret gerekli olmazdı. 

d) ��har hakkında Allah Teala, � J #) �1 (Size öğütlenen budur. ) buyur
muştur. Oğüt ancak, mübahların dışında olur. 

e) Bu konudaki ayetin sonunda :;_,.il. jl;J iiıı 0ıj (Kuşkusuz Allah çok affedi
cidir, çok bağışlayıcıdır. ) buyurmuştur. Affedip bağışlamak ancak günahtan sonra 
olur. 

Eğer zıhar ifadesinin inşfü cümle olduğu ileri sürülürse bilinsin ki, bu da bir
kaç nedenden dolayı batıldır: 

1- Zıhar cahiliye döneminde bir tür boşama idi. Allah Teala İslam' da bunu 
haram kıldı ve keffaretle bertaraf etti. İlim ehl-i herkes ittifakla bunu kabul et
mektedir. Eğer bu ifade haberi bir cümle olsaydı , zıharın haram kılınması gerekli 
olmazdı .  Şöyle ki, bu söz doğru ise o zaman zaten her şey açıktır. Yok eğer yalan 
ise, haram kılınması en uzak şeydir. 

2- Zıhar lafzı, haram olan şeri hükmünü kendi başına gerekli kılmaktadır. Bu 
da, haberi cümlenin değil, inşfü cümlenin hakikatidir. Çünkü haber, kendi başına 
hükmünü gerekli kılmaz. Sonuçta bu cümlenin inşanın hakikatini taşımakla birlik
te inşa olmadığı ileri sürülmüştür. Böylece iki zıt, bir araya gelmiş olur. 

3- Zıhar yapan kimsenin hanımına "Sen benim için anamın sırtı gibisin. "  de
mesi onun kendisine haram olduğunu ifade eder. Tıpkı "Sen hürsün . " ,  "Sen boş
sun . " ,  "Seni sattım. " ,  "Seni rehin verdim." ,  "Seninle evlendim." vb. cümlelerin 
kendilerine özgü hükümleri doğurduğu gibi. Burada bu zıhar sözü hariç diğerleri 
inşa cümlesidir denebilir mi? Zıhar sözü ile onlar arasında ne fark vardır? 

Söylendiğine göre fakihler, zıharın inşa cümlesi olduğunu belirtmişlerdir. 
Son dönem alimlerinden biri bu konuda onlara muhalefet etmiş ve bu cümlenin 
haberi bir cümle olduğunu ileri sürmüştür. Onların bu ifadenin inşa cümlesi ol
duğunu söylerken getirdikleri delillere de cevap vermiştir. Bu konuda şunları söy
lemiştir: "Onlar zıhar lafzının cahiliye döneminde boşanma anlamına geldiğini 
söylüyorlar. Halbuki o dönemin Arapları bu lafız ile boşanmayı kastetmiyorlardı .  
Aksine bu sözü söyledikleri zaman kadın ile nikah bağlarının kalmadığını kas
tediyorlardı. Dolayısıyla nikah bağının sona ermesi onların iddia ettiği gibi inşa 
cümlesi ile olacağı gibi bu sözün yalan olmasından da kaynaklanabilir. Arapların 
adetine göre her kim bu yalan sözü söylerse onun nikah bağı kalmazdı .  Onların 
bu uygulaması, onuncu kez yavrulayan deveyi haram kılmayı bir kural haline 
getirmelerine benzer. 
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'Onların bu söz, geçici bir haramı zorunlu kılar, bu da haberi cümle ile ol
maz, inşa cümlesi ile olur. ' şeklindeki görüşlerine gelince ,  burada haram oldu
ğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Kur'an' ın delalet ettiği şey, cinsel ilişkiden önce 
mutlaka keffaretin verilmesi gerektiğidir. Tıpkı namazdan önce abdest almanın 
gerektiği gibi .  Mesela Şari Teala 'Abdest alana kadar namaz kılma! ' buyursaydı, 
bu buyruk, kişinin namaz kılmasının haram olduğu anlamına gelmezdi .  Bu tür 
sözler tertip kabilinden söylenir. 

Zıharın peşi sıra haramın gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Şu kadarı var ki; 
bir şeyin peşi sıra gelen haram bazen onun lafzından kaynaklanır. Bu durumda 
inşa söz konusu olur. Bazen de bir cezadan kaynaklanır. Mesela katilin mirastan 
pay alamama sonucunun doğduğu gibi .  Elbette öldürme, buradaki haramı için 
inşa olmaz. Yalandan dolayı ta'zir cezasının terettüp etmesi ve adalet vasfının 
yitirilmesi örnekleri de buna benzer. Bu gibi konularda şer'! vaz ile bir tertip söz 
konusudur. Lafızların bir rolü yoktur. 

İnşanın hakikati, lafzın o hüküm için konup ona delalet etmesidir. Akit siga
larında olduğu gibi .  Bir sözün sebebiyeti, inşa veya haber ile sebep olmasından 
daha geneldir. Her inşa bir sebeptir; ama her sebep bir inşa değildir. Sebebiyet 
daha geneldir. Bu yüzden, bütün sebepler inşa olarak kabul edilemez. Çünkü 
daha genelden, daha özel zorunlu olarak çıkmaz. Böylece talak üzere gerçekle
şen haram ile zıhar üzerine gerçekleşen haram arasındaki fark ortaya çıkar. 

'Zıhar lafzı, talak, azat, alış-veriş, vs. gibi konularda söylenmiş sözlere ben
zer. ' sözleri ise sebepler konusunda kıyas yapmanın bir yansımasıdır. Bunu kabul 
edemeyiz. Faraza kabul edelim, bu defa da Kur'an' ın nassı bunu reddeder." 

İlk dönem alimlerine yöneltilen bu itirazlar batıldır. 

Bu kişinin söz konusu lafzın cahiliye döneminde boşama anlamında kulla
nılmadığını belirterek yaptığı izahlar kesinlikle batıldır. Çünkü onlar, haklarında 
haramın gerçekleşmesi için yalan söz ile haberi cümle oluşturuyorlardı. Hatta 
boşamayı kastettikleri zaman, zıhar lafını telaffuz ediyorlardı. Kendi zanlarınca 
ne yalancı ne de haberi cümle kuran oluyorlardı . Hakikat şu ki, boşamayı inşa 
cümlesi ile ifade ediyorlardı. Bu tür boşama İslam' ın ilk yıllarında meydana ge
liyordu. Daha sonra Havle bnt. Sa' lebe olayı ile bu uygulama keffaret ile neshe
dildi .  Havle Ubade İbn Samit' in eşi idi . Kocası ona "Sen benim için anamın sırtı 
gibin . "  demişti. O da Allah ResCılü' ne gelip -sallallahu aleyhi vesellem- bunun hük
münü sordu. ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bundan böyle ona haramsın . "  
buyurdu. Kadıncağız "Ey Allah' ın elçisi! Kitab' ı  sana indiren Allah'a yemin ede
rim ki ; o, boşama lafzını söylemedi . O, çocuklarımın babası ve en çok sevdiğim 
insandır. " diye karşılık verdi. Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yine "Bundan 
böyle ona haramsın . "  buyurdu . Kadıncağız "Çaresizliğimi ve yalnızlığımı Allah 'a 
şikayet ediyorum." dedi . ResCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Senin ancak ona 
haram olduğunu düşünüyorum. Hakkında başka bir hüküm vermekle emro-
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lunmadım . "  buyurdu. Kadın ResCılullah'ı -sallallahu aleyhi vesellem- ikna için uğraş
maya devam etti. Allah ResCılü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- "Bundan böyle ona 
haramsın ! "  buyurduğu her seferinde sesini yükselterek "Çaresizliğimi ve yaşa
dığım bu aşırı sıkıntıları Allah'a şikayet ediyorum. Benim küçük çocuklarım var. 
O adama bıraksam bakımsızlıktan sefil olacaklar; yanıma alsam açlıktan helak 
olacaklar. " ded i .  Bu arada başını göğe doğru çevirmeye başladı ve şöyle devam 
etti : "Ey Allahıml Sana şikayet ediyorum!"  

Bu olay, İslam dönemindeki ilk zıhar hadisesi idi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- vahiy geldi. Vahiy sona erince Allah Resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- kadına "Kocanı çağır. " dedi. Kocası gelince ona Mücadele 
suresinin ilk dört ayetini okudu. 

Bu olay göstermektedir ki; zıhar İslamiyet' in ilk yıllarında boşama ile ger
çekleşen haram için kurulan inşa cümlesiyle oluyordu. Daha sonra bu uygulama 
neshedildi. Böylece devenin onuncu kez yavrulaması vb. örneklerle karşı görüşü 
savunanların tezi çürütülmüş oldu. Çünkü bu tür uygulamalarda haramı gerek
tiren inşa lafzı yoktur. Aksine, bir teşri söz konusudur. Onuncu kez yavrulamayı 
haram olmanın nedeni kabul etmişlerdir. 

Bu zatın "Bu tahrimi gerektirmez . "  sözüne gelince , bu da batıl bir sözdür. 
çünkü fakihler arsında zıharın keffaretle giderilecek bir haramı doğurduğu konu
sunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Eğer zıhar yapan kişi, keffareti yerine getirme
den hanımıyla birlikte olursa bu konudaki meşhur icma'ya göre günah işlemiş 
olur. Buradaki geçici haramlık, ihram, oruç ve hayız yasaklarına benzer. 

Bu zatın zıharı abdest-namaz örneğine benzetmesi fasittir. Çünkü Allah 
Teala , namaz kılın kimseye, namazını abdestli olarak kılmasını farz kılmıştır. Eğer 
abdest almazsa, Allah' ın kendisine farz kıldığı bir ameli terk etmiş olur. Dolayısıy
la günaha girmiş olur. Zıhar yapan kimse ise , karısını kendisine haram kılmıştır. 
Karısını, kendisine haram olan bir kadına benzetmiştir. Allah Teala da keffaretini 
yerine getirene kadar ona yaklaşmasını yasaklamıştır. Onun verdiği örnekte ise 
abdeste bir haram söz konusudur. Namaz, abdest olmadan geçerli olmaz. Çünkü 
böyle bir namaz asla din tarafından öngörülmemiştir. 

Bu zatın "Zıharın peşi sıra haramın gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Şu kadarı 
var ki; bir şeyin peşi sıra gelen haram bazen onun lafzından kaynaklanır. Bu 
durumda inşa söz konusu olur. Bazen de bir cezadan kaynaklanır. " şeklinde baş
layarak dile getirdiği iddiasına gelince, şöyle deriz : Zıharda bu iki husus birbiri 
ile çelişmez. Şöyle ki ; zıhar haramdır. Zıhar gerçekleşince erkek keffareti yerine 
getirinceye kadar geçici bir süre hanımı ona haram olur. Bu durum, zıharın inşa 
cümlesiyle olduğunu göstermez. Kabul edenlere göre üç talak ile birden boşama, 
hayız halinde boşama örneklerinde olduğu gibi. Burada da kadının haram ol
ması söz konusudur. Peşi sırada bir haram daha gerçekleşir. Onlara göre sarhoş 
adamın boşaması, onu cezalandırmak gayesiyle geçerli kabul edilir. Halbuki o, 
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karısının boşanmasını gerektiren bir sebebi inşa etmeyi kastetmemektedir. Nite
kim bu konuda ittifak da vardır. O halde haram olmanın ceza olarak gerçekleş
mesi, bir sebebe binaen olmasını nefyetmez. O sebep de inşa cümleleriyle olur. 

Bu zatın sebebiyet inşadan daha kapsamlıdır şeklinde başlayarak ileri sür
düğü itirazına şu şekilde cevap veririz: Sebep; söz ve fiil olmak üzere iki türlüdür. 
Söz ile gerçekleşen sebepler ancak inşa cümleleri ile meydana gelir. Burada sö
zün sebebiyetinin inşa ve haberi cümle olmasından daha genel olduğu kastedil
mişse, bu mümkün değildir. Yok eğer mutlak sebebiyetin fiil ve söz olmasından 
daha geniş olduğu kastedilmişse bu kabul edilir. Ama bunun da, size bir faydası 
yoktur. 

Netice olarak şunu deriz: Zıhar yapan kimsenin hanımına "Sen benim için 
anamın sırtı gibisin . "  demesi inşa ve haber cümlesini de kapsar. Şöyle ki; kendisi 
ile haram kabul etmenin kastedilişi bakımından bu ifade, inşa cümlesidir. Kadı
nın erkeğin anasının sırtına benzetilmesi bakımından ise haber cümlesidir. Bu 
yüzden Hak Teala bu ifadeyi çirkin ve yalan söz olarak tavsif etti. Bu ifade, inşa 
olması bakımından çirkin ,  yalan olması bakımından ise haberdir.487 

s-ı�i d) jjJ 1�� !.ro lr-.iJı 0 l..5 ıj.f � _,..;. )) '11 0_,�� lr-.Jı �ı 
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5. Allah 'a ve Peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler 

nasıl alçaltıldı ise öyle alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmişizdir, 
bunları inkar edene alçaltıcı azap vardır. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen � kelimesi, alçaltmak, rezil etmek, yere çarpmak gibi an
lamlara gelir. Nadr ile İbn Kuteybe bu kelimenin "kin beslemek ve üzüntü duy
mak" anlamına geldiğini söylemişlerdir. 

Tefsir alimleri şöyle demiştir: ı).;5 fiili, helak oldular, rezil oldular, ve üzüntüye 
gark oldular anlamına gelir. Allah'a karşı koyan üzüntüye gark olmuştur. Eğer 
nefsi ve malı hakkında güvence almış olsaydı üzülmezdi, aksine çok sevinirdi. 
Gönlü Allah ve Resulü'nden -sallallahu aleyhi vesellem- dolayı hoşnut olurdu. Canı 
ve malı konusunda kendini güvende hissederdi . O zaman üzüntü nedir bilmezdi. 
Nitekim şu ayetin şu kısmı da bunu desteklemektedir: "Kendilerinden öncekiler 
nasıl alçaltıldı ise" 

487 Bedfıiu'l-fevfıid, I, 1 1 -15.  
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Allah Teala kendisine karşı koyanları, onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi 
alçalmaya uğramaktan korkutmuştur. Çünkü helak etmek, Allah katından gelir. 
Ya da O'nun kullarının ve dostlarının eliyle olur. "Allah, 'And olsun ki Ben ve 
peygamber/erim üstün geleceğiz. ' diye yazmıştır. "488 ayeti, "Allah ' a ve Peygam
berine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler. "489 ayetinden 
sonra gelmiştir. Bu da göstermektedir ki; karşı gelmek, bir taraf galip gelince
ye kadar düşmanlık besleyip mücadele etmektir. Bu da ancak savaşan taraflar 
arasında meydana gelir. Barış içinde yaşayan insanlarda bu durum yaşanmaz. 
Şimdi, karşı koyanın barış içinde olan taraftan olmadığı anlaşıldı .  O halde onun, 
bir güvenceye sahip olduğu düşünülemez. 

Allah Teala'nın sünneti, peygamberlerinin galip gelmesinin delil ve güç kul
lanmak şeklinde iki türlü meydana gelmesiyle tecelli etmiştir. Düşmanlarına karşı 
savaşmasını emrettiği elçileri, onları mağlup etmiştir. Onlara karşı savaşmakla 
emrolunmayan elçilerin düşmanları ise helak olmuştur. 

ii.:ıl>...JI (karşı gelmek) zorluk çıkarmak (:ü�I) anlamına gelir. Çünkü bu keli
me kesmek, ayırmak, parçalamak anlamına gelen ..WI kökünden türemiştir. Keza 
;;_;�\kelimesi �\ kökünden, ö l.:ıUI (düşmanlık etmek) kelimesi de ö3.ı.,, kökün
den türemişlerdir. Her iki kök de yan anlamına gelir. Dolayısıyla bu kavramlar 
taraflardan birinin bir kenarda, düşmanının ise öbür kenarda durması anlamını 
ifade eder. Bütün bu kavramların ortak özelliği hepsinin ayrılmayı ifade etmesi
dir. Bütün bunlar ancak sözleşme yaptığımız insanlar ile aramızda bulunan ba
ğın kopmasıyla yaşanabilir. Aramızdaki bağ kopmadan kesinlikle bu kavramların 
ifade ettiği manalar yaşanmaz. Bu durum şunu açıklığa kavuşturmaktadır ki; 
aramızdaki bağ bir tür sebeptir. Bu sebep varken ayrılık ve düşmanlık meydana 
gelmez. Eğer iki taraf arasındaki ilişki karşı koymak tabiri ile ifade edilecek tarza 
gelirse, bu durumda şu ayetin hükmü geçerli olur: "Vurun boyunlarına! Vurun 
onların bütün parmaklarına! Bu söylenenler, onların Allah 'a ve Resulüne karşı 
gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, aza
bı şiddetli olandır. "490 Bu ayette Allah Teala meleklere karşı tarafın boyunlarını 
vurmasını emretmiştir. Gerekçe olarak da onların karşı koymalarını göstermiştir. 
Her kim bu şekilde karşı koyarsa, boynunun vurulması vacib olur. Allah' a  ve 
Resulüne karşı koyanların boynunun vurulması gerekir.491 

·------·· - ---
488 el-Mücadele 58/2 1 .  
489 el-Mücadele 58/20. 
490 el-Enfal 8/12-13.  
491 Ahkamu ehli'z-zimme, i l ,  826-827 .  
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6. O gün Allah onların hepsin i diriltecek ve yaptıkların ı  kendilerine 
haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. 
Allah her şeye şahittir. 

7. Göklerde ve yerde olanları Al/ah 'ın bildiğini görmüyor musun ? 
Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O' dur. Beş kişinin 
gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O' dur. Bunlardan az veya çok ol
sunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraber
dir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıkların ı  haber verecektir. Doğrusu 
Allah, her şeyi bilendir. 

8. Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o yasaklananı yap
maya kalkışarak günah, düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek husu
sunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman 
seni, Allah 'ın selamlamadığı bir şekilde selômlıyorlar. Kendi içlerinden 
de: Bu söylediklerimiz yüzünden Allah 'ın bize azap etmesi gerekmez 
miydi? derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dö
nüş yeridir orası! 

9. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağın ız zaman günahı, 
düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. iyilik ve takvô.yı 
konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah 'tan korkun. 
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1 0. Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. 
Oysa şeytan, Allah 'ın izni olmadıkça, m üminlere h içbir zarar veremez. 
Müminler Allah 'a dayanıp güvensinler. 

1 1 .  Ey iman edenler! Size "Meclislerde yer açın" denilince yer açın 
ki Allah da size genişlik versin. Size "Kalkın" denilince de kalkın ki Allah 
sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. 
Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Tefsiri : 

1 1 .  ayette geçen �l..Jı kelimesindeki elif-lam takısı istiğrak için değildir. Ancak 
1 

ahd içindir. Buna göre bu lafız "Allah'ın peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem-
gönderdiği ilim" anlamına gelir. Dolayısıyla sahabeden bu ilme sahip olanlara 
uymak vaciptir. 
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12. Ey iman edenler! Peygamber ile gizli (özel) bir şey konuşacağınız 
zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin iz. Bu sizin için daha 
hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız, 
Allah bağışlayan, esirgeyendir. 

13. Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu 
Çünkü yapmadınız. Allah sizi affetti. Artık namaz kılın, zekat verin, 
Allah 'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıkların ızı haber alandır. 

14.  Allah 'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri gör
medin mi? Onlar ne sizdendir/er, ne de onlardan. Bile bile yalan yere 
yemin ediyorlar. 

1 5 . Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yap
tıkları şey çok kötüdür. 

1 6. Yeminlerini kalkan yapıp Allah' ın yoluna engel oldular. Onlar 
için küçük düşürücü azap vardır. 

1 7. Onların ne malları, ne de evlatları kendilerini Allah 'a karşı koru
yamaz. Onlar ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. 

18. Allah 'ın onların hepsin i yeniden dirilteceği gün, dünyada şu ye
min ettikleri gibi, Allah 'a da yemin ederler. Kendilerinin doğru yolda 
olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. 

1 9. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah 'ı anmayı unutturmuştur. 
Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Iyi bilin ki şeytanın taraftar/arı mutlaka 
kaybedenlerdir. 

20. Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kim
selerle beraberdirler. 

21 . Allah, ''And olsun ki Ben ve peygamber/erim üstün geleceğiz" 
diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. 

22. Allah 'a ve ahiret gününe inanan bir kavmin; babaları, oğulları, 
kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah 'a ve Peygamberine düşman 
olanlarla dostluk ettiğini göremezsin . Allah onların kalplerine imanı 
yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından 
ırmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah on
lardan razı olmuş onlarda O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah 'ın 
taraftarlarıdır. Muhakkak ki başarıya ulaşacak olanlar, Allah 'ın taraftar
larıdır. 



HAŞR SÜRESİ 
[24 AyetJ 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ne var yerde ne varsa Allah 'ı tesbih ve tenzih eder. O, 
üstündür, hikmet sahibidir. 

2. Ehl-i kitaptan inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran 
O'dur. Siz onların çıkacakların ı  sanmamıştın ız. Onlar da kalelerin in, 
kendilerin i  Allah 'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah (O'nun aza
bı) ,  onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku dü
şürdü; öyle ki evlerini  hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle 
harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! ibret alın. 

3. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dün
yada (başka şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için Cehennem 
azabı vardır. 

4. Bu, onların Allah 'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayı
dır. Kim Allah 'a karşı gelirse bilsin ki Allah ' ın cezalandırması çetindir. 

5. Hurma ağaçlarından, herhangi b irini kesmeniz veya olduğu gibi 
b ırakmanız hep Allah 'ın izniyledir ve O'nun yoldan çıkanları rezil etmesi 
içindir. 

6. Allah 'ın, onlardan (mallarından) Peygamberine verdiği ganimetler 
için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini 
dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. 

7. Allah 'ın, (fethedilen ) ülkeler halkından Peygamberine verdiği gani
metler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar 
içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir 
devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa 
ondan da sakının.  Allah 'tan korkun. Çünkü A/lah 'ın azabı çetindir. 

8. Allah 'ın verdiği bu ganimet malları, yurtlarından ve mallarından 
uzaklaştırılmış olan, Allah 'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah 'ın dinine 
ve Peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar 
bunlardır. 

9. Daha önceden Medine 'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yer
leştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık h issetmezler. Kendileri za
ruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsi
n in cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

Tefsiri : 

Allah Teala 7 .  ve 8 .  ayetlerde Peygamberine -sallallahu aleyhi vesellem- nasip 
ettiği fey gelirlerinin tamamının burada zikredilen kimselere ait olduğunu bildir
di . Daha önce zikredilen beş kesime hasretmedi. Daha doğru ifade ile, herkesi 
kapsayacak biçimde genelleştirdi .  
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Fey gelirleri hem ganimetin dağıtıldığı özel yerlere -ki bunlar humus ehlidir
hem de sarfedilecek genel yerlere dağıtılır. Muhacirler, ensar ve kıyamete kadar 
onlara tabi olanlar bu gelirden pay alacaklar arasına girer. Bundan dolayıdır ki 
Hz. Ömer şöyle demiştir: "Allah' a  yemin olsun ki ! Hiç kimse bu mala diğerin
den daha layık değildir. Ben de bu mala herhangi birinden daha layık değilim. 
Allah'a yemin olsun ki! Köleler hariç bütün Müslümanların bu malda payı vardır. 
Ancak hepimizin derecesi Allah'ın kitabına ve Hz. Peygamber' in ayrımına göre
dir. Mesela kiminin katlandığı sıkıntılar, kiminin İslam'a daha önce girmesi, kimi
nin ailesi, kiminin ihtiyacı göz önüne alınır. Allah'a yemin olsun ki, ben aranızda 
olduğum sürece, San'a'daki bir dağda koyunlarını otlatan çobana bu maldan 
düşen pay ulaşır. "492 

Fey ayetinde belirtilenler ile humus ayetinde493 belirtilenler aynı kimselerdir. 
Muhacirler, Ensar ve onlara tabi olanlar humus ayetinin kapsamına girmezler. 
Çünkü onlar fey gelirlerinden pay alırlar. Kendilerini humus verilen kimselerin 
ise iki hakları vardır: Birincisi humustan kazandıkları hak; ikincisi, fey gelirlerinin 
genelinden elde ettikleri umumi haktır. Onların hem ganimetlerde hem de fey 
gelirlerinde payları vardır. 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- fey gelirlerinin tamamını hak eden
ler arasında dağıtması, miras, vasiyet ve diğer mülkler gibi mülk sahiplerinin or
tak olduğu bir mülkün taksimatı gibi değildir. Aksine, ihtiyaç ve maslahat doğrul
tusundadır. İslam' a katkı sağlayan ve bu uğurda sıkıntılara katlananlara verilir. 

Bunun gibi humus da hak edenlere dağıtılır. Kur'an'a göre hem humusun 
hem de feyin dağıtılacağı yerler birdir. Bu konuda beş sınıf belirlenmesi, bunların 
kesinlikle fey gelirlerinden pay alacak zümreler olduğunu gösterir. Humus gelir
leri de bunlardan başkasına verilmez. Tıpkı zekatın , ayette belirlenen kimselerin 
dışına verilemeyeceği gibi .  Haşr suresindeki ayette bahsi geçen genel fey, bu 
ayette kendilerinden bahsedilen kimselere verilir. Bunların dışında hiç kimseye 
verilmez. Bundan dolayıdır ki; İmam Malik, İmam Ahmed ve daha başka alimler, 
Rafizllerin fey gelirlerinde hiçbir haklarının olmadığına dair fetva vermişlerdir. 
Çünkü onlar, ne muhacirdir, ne ensar, ne de onlardan sonra gelip şöyle diyenler-

, 1 ., � ' J  " � • J s • ,. • 
dendir: ı_,.:..;ı �+lJ W: �}.i .j, � 'lJ .:Jl>.:�� G_,A;.... .:r-+JI �IY:-:-iJ lJ �\ �.) (Bizden 

492 Ahmed İbn Hanbel, Müsned, 1, 281 .  Ahmed Şakir bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
Ancak senedinden Muhammed İbn Müyesser vardır. Hafız onun zayıf olduğunu söylemiştir. 
Bu rivayeti Ebu Davud Nüfeyli kanalıyla Muhammed İbn Seleme' den nakletmiştir. elbani 
bu rivayet hakkında hasen-mevkuf demiştir. bk. Elbani, Sahlhu Ebl Davud, il, 569. 

493 Humus ayeti ile şu ayet kastedilir: "Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun 
birbiri ile karşılaştığı gün (Bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, 
ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun akrabalarına, 
yetimlere, yoksullma ve yolcuya aittir. Allah her şeye hakkı�ıla kadirdir." el-Enfal 8/41 .  [Mü
tercim] 
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önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere 
karşı h içbir kin b ırakma!)494. Medine ehlinin mezhebi bu doğrultudadır. Şeyhu' l
İslam İbn Teymiyye de bunu tercih etmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- sünneti ve raşid halifelerin uygulamaları da bunun doğru 
olduğunu gösterir. 

Alimler zekat ve humus ayetinin yorumu hakkında farklı görüşler benimse
mişlerdir. Mesela İmam Şafü şöyle demiştir: "Zekat ve humus gelirleri, dağıtılaca
ğı bütün sınıflara verilmelidir. Her bir sınıftan, en az üç kişiyi kapsayacak şekilde 
dağıtılmalıdır." İmam Malik ve ehl-i Medine ise şöyle demiştir: "Bu gelirler, ayette 
belirtilen zümrelere verilir. Onlardan başkasına verilmez. Zekat ve fey gelirlerinin, 
dağıtılabileceği zümrelerin tamamına dağıtılması gerekmez." İmam Ahmed ve 
Ebu Hanife ise zekat konusunda İmam Malik gibi; humus konusunda ise İmam 
Şafii gibi hükmetmişlerdir. 

Dini referansları, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ve raşid halife
lerin uygulamasını düşünen herkes, bunların Medine ehlinin görüşüne delalet 
ettiğini görür. Allah Teala humusu hak edenleri feye de layık görmüştür. Onların 
durumuna önem verdiği için tek tek belirtmiştir. Ganimetler sahiplerine aittir. Hiç 
kimse bu konuda onlara ortak değildir. Hal böyle olunca Allah Teala ganimetin 
beşte birini humus ehline ayırdı . Fey gelirleri ise falancaya veya filancaya ait de
ğildir. Fey gelirlerinin tamamı, humus ehline, muhacirlere, ensara ve onlara tabi 
olanlara aittir. Böylece Allah Teala, humus ve fey gelirlerini , verilecek zümreler 
bakımından birleştirdi .  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ın hakkını 
ve kendi payını İslam' ın maslahatları çerçevesinde harcıyordu. Geri kalan4/5 ' ini 
ise, önem sırasına ve ihtiyaca göre dağıtıyordu .  Mesela bu gelirden bekarları 
evlendiriyordu. Borçlu olanların borçlarını ödüyordu. İhtiyaç sahiplerine yardım 
ediyordu. Bekarlara bir pay; evlilere iki pay veriyordu. Ne o -sallallahu aleyhi ve
sellem-, ne de raşid halifeleri, yetimleri, yoksulları, yolda kalmışları ve akrabaları 
bir zümre gibi telakki etmiştir. Aksine feyin geri kalan4/5 ' ini onların arasında 
eşit biçimde dağıtıyordu. Bir zümreye diğerlerine göre fazla vermiyordu. Zekatta 
da aynı uygulamayı yapıyorlardı .  İşte Allah Resulü'nün tartışmayı sona erdiren 
uygulaması böyleydi . Bu, mutlak doğrudur.495 

Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş 
olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara veri
lenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık h issetmezler. Kendileri zaruret 
içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 
cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

494 el-Haşr 59/10 .  
495 Zadu'l-maad, V, 84-47. 
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Allah Teala, ensarın muhacirleri kendi nefislerine tercih ettiklerini, tercih et
tikleri şeyin de, bir insanın onun hakkında cimrilik yapmaktan korunduğu za
man kurtuluşa ereceği bir şey olduğunu haber verdi .  Bu da kuşkusuz, dünyalık 
fazlalıklardır. itaatlere ayrılmış vakitler değildir. Çünkü hakiki manada kurtuluş, 
bu vakitlere cimri birinin mala bağlandığı gibi bağlanmaktadır. Vakti konusunda 
cimri olmayan kimseleri insanlar, yeryüzünde iflasa terk eder. Vakit konusunda 
cimri olmak, kalbi imar eder ve sermayeyi korur. Allah Teala'nın iyi işler yapmak 
için yarışılmasını , koşuşturulmasını ve çırpınılmasını emretmesi bunu gösteren 
delillerdendir. Bu ameller, ibadet vakitlerini başkalarıyla paylaşmanın zıddıdır.496 

1 O. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve 
bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, 
iman edenlere karşı h içbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok 
şefkatli, çok merhametlisin! 

496 Tariku' l-hicreteyn, s. 278. 
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1 1 .  Münafıkların, kitap ehlinden inkôr eden dostlarına "Eğer siz yur
dunuzdan çıkartılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız; sizin 
aleyhin izde kimseye asla uymayız. Şayet sizinle savaşırlarsa mutlaka size 
yardım ederiz" derler. Allah, onların yalancı olduklarına şahidlik eder. 

12. Anda/sun, eğer onlar çıkarılsa/ar, onlarla beraber çıkmazlar; sa
vaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler; yardım etseler bile arka
larını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. 

13. Onların içlerinde size karşı duydukları korku, Allah 'a olan kor
kularından daha şiddetlidir. Böyledir, çünkü onlar anlamayan b ir toplu
luktur. 

14 .  Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmak
sızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise 
çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. 
Böyledir, çünkü onlar aklın ı  kullanmayan bir topluluktur. 

15 .  (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının 
cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır. 

1 6. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şey
tan insana "İnkôr et" der. İnsan inkar edince de: Ben senden uzağım, 
çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah 'tan korkarım, der. 

1 7. Nihayet ikisinin de sonu, içinde ebedf kalacakları ateş olacaktır. 
İşte bu, zalimlerin cezasıdır. 

18. Ey iman edenler! Allah 'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladı
ğına baksın. Allah 'tan korkun. Çünkü Allah yaptıkların ızı haber almak
tadır. 

Tefsiri : 

17 .  ayette Allah Teala, kullara yarın için ne hazırladıklarına bakmasını em
retti. Bu emir, kulların işlediklerinin muhasebesini yapmasını ve yaptıkları ile 
Allah'ın huzuruna çıkıp çıkmayacağını düşünmelerini de içerir. 

Burada bakmak ile kulun, ahiret günü için tam bir hazırlık içinde olması, 
kendisini Allah ' ın azabından kurtaracak ameller işlemesi ve Allah katında yüzü
nü ağartacak ameller yapması kastedilmiştir. Nitekim Hz. Ömer şöyle demiştir: 
"Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz! Tartıya konmadan önce 
kendinizi tartınız! Büyük buluşma günü için süsleniniz. "O gün siz huzura alınır
sınız, h içbir şeyiniz gizli kalmaz. "497 Veya sözlerini şöyle tamamlamıştır: O gün 
amellerinizi bilen birinin huzuruna çıkarılırsınız. "498 

497 el-Hakka 69/18. 
498 İbnu' l-Cevzi, Tarihu emiri'l-mü'minin Ömer İbn Hattab, s. 1 76-1 77; Ebu Nuaym, Hilye, L, 

52. 
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1 9. Allah 'ı unutan ve bu yüzden Allah 'ın da onlara kendilerini unut
turduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. 

Tefsiri: 

Onlar Rablerini unutunca Rableri de onları unutmuş ve kendilerini de onlara 
unutturmuştur. Nitekim bir başka ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Onlar 
Allah 'ı unuttular. Allah da onları unuttuf"499 Allah Teala kendisini unutanları iki 
şekilde cezalandırmıştır: 

a- Kendisi de onları unutarak, 

b- Onlara kendilerini unutturarak. 

Allah ' ın bir kulu unutması, onu kendi haline bırakması, kaybolmaya terk et
mesi ve ondan ilgi ve alakasını kesmesi anlamına gelir. Bu durumda onun helak 
olması, an meselesidir. Ona kendisini unutturması ise, yüce zevklerini, mutluluk, 
kurtuluş ve ıslah vesileleri ile kemale ereceği davranışların tamamını unuttur
ması anlamına gelir. Böylece bunların hiçbiri o kulun aklına gelmez. Ne bunları 
anar, ne de gayretini bu yöne doğru çevirir. Dolayısıyla bunları arzulamaz bile . 
Bunlardan hiçbiri aklına gPlmez. Bu yüzden de onlara yönelmez. Aynı şekilde 
Allah Teala o kula kendi ayıplarını, eksik yönlerini ve kusurlarını da unutturur. 
Bu nedenle aklına bunları telafi etmek gelmez. Yine Allah Teala o kula, nefsi 
ve kalbi hastalıklarını ve bunlardan dolayı çektiği acıları unutturur. Dolayısıyla 
aklına bunları tedavi etmek gelmez. Fesada ve helake sürüklendiği hastalıkları 
yenmek için çaba sarfetmez. O, dertlerin perişan ettiği bir hastadır. Hastalığı onu 
yok oluşa sürükler. Ama o hastalığını hissetmez. Dolayısıyla onu tedavi etmek, 
aklına bile gelmez. İşte bu genel ve özel en büyük cezadır. Kişinin kendisini ihmal 
edip kayboluşa terk etmesinden, maslahatları , hastalığı ve hastalığının çaresi ile 
ilgilenmemesinden, mutluluğunun, kurtuluşunun ,  düzelmesinin ve Cennetteki 
ebedi yaşamının vesilelerini bırakmasından daha büyük bir ceza olabilir mi!500 

Onlar Allah ' ı  zikretmeyi, övmeyi, yüceltmeyi ve O'na hamd etmeyi unutun
ca Allah Teala da rahmet ederken onlar yokmuş gibi davrandı. Kendi çıkarlarını 
onlara unutturdu. Bu yüzden bunları öğrenip peşine düşemediler. Neticede ku
sur ve eksiklikleri ile beraber onları mühmel bir şekilde bıraktılar.501 

499 et-Tevbe 9/67., 
500 el-Cevabu'l-kafi, s. 1 50- 15 1 .  
501 es-Savaiku' l-mürsele, iV, 1481 .  
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Allah Teala, kendisini unuttukları için onları, kendi kendilerini unutmakla 
cezalandırdı. Bu yüzden onlar, maslahatlarını unuttular. Dolayısıyla onlara uy
gun davranamadılar. Aynı şekilde kusurlarını da unuttular. Bu yüzden onları dü
zeltme yoluna gidemediler. Manevi hazları da unuttular. Bu nedenle onlardan 
istifade edemediler. 

İnsanların en fazla aldığı hazlardan ve en büyük menfaatlerinden biri , Rab
bini ve yaratıcısını anmalarıdır. Çünkü kişi, ancak Allah' ı anmak, sevmek, O'na 
itaat etmek, yönelmek ve O'nun dışındaki her şeyden yüz çevirmekle mutlu olur, 
huzur bulur, kurtuluşa erer ve düzelir. Fakat onlar Allah' ı unuttuğu için, Allah da 
bütün bunları onlara unutturmuştur. Onların bu unutması ikinci bir unutmaya 
daha neden olmuştur. Bu halleri, Allah' ı unutmayıp zikreden kimselerin duru
munun tam tersidir. Çünkü Allah Teala bu kimselere maslahatlarını hatırlatmıştır. 
Kendileri de buna göre hareket etmiştir. Kendilerini eksik yönlerine muttali kılmış
tır. Onlar da eksik yönlerini gidermişlerdir. Kendilerine yüce hazları bildirmiştir. 
Onlar da bunlara doğru koşmuştur. Ancak diğerlerini, kendisini unuttuklarından 
ötürü cezalandırmıştır. Bu nedenle imanı, kendisini sevmeyi, zikretmeyi ve ken
disine şükretmeyi onlara unutturmuştur. Nihayet onlar, kalpleri bu amellerden 
uzaklaşınca, bunların zıtlarına çaresiz kucak açmışlardır. 

Bu durum, Allah Teala' nın bu tür insanlar için inkar ve günahı takdir etmesi 
hususunda tecelli eden mükemmel adaletini açıklar. Bu insanlar için inkar ve gü
nahı takdir etmek O'nun adaletinin bir parçası olduğuna göre, bunlardan dolayı 
onları cezalandırması daha adil olur. 

Allah Teala'nın kulları arasında hükmü geçer. Onlar hakkında meydana ge
len kazası adildir. Kullar hakkında, sebep ve müsebbep olmak üzere iki kazası 
vardır. Her ikisi de adildir. Allah Teala kendisini anmayı terk eden ve sevdiği 
işleri yapmaktan vazgeçen kullarını kendi kendilerini unutmakla cezalandırır. Bu 
unutma, onların Allah'ın hoşuna gitmeyen, öfkesini kabartan fiiller yapmasına 
neden olur. Bu da adaletin bir yansıması olan Allah'ın kazası ile meydana gelir. 
Onun yaptığı ve yapmadığı işler üzerine çeşitli cezalar gerekir. Bu cezaların mut
laka olması gerekir. Bu cezalar, sebep-müsebbep ilişkisi gibi ortaya çıkar. Allah 
Teala'dan gelen tartışmasız adalettir. Hem başında hem de sonunda kul için 
adalettir. Allah Teala bu adaleti ile ihsanda bulunmuştur. Bundan dolayı sevilir, 
övülür ve herkes tarafından hamd edilir. Nitekim Hasan-ı Basri şöyle demiştir: 
"Cehennemlikler Cehenneme girdiklerinde Allah' ın harndi, kalplerindedir. Onu 
çıkarmaya bir yol bulamazlar. "502 

502 Şifau' l-alil, s. 135. 
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Allah Teala'yı zikretmeye devam etmek, kulun hem bu dünyada hem de 
öte dünyada bedbaht olmasına neden olacak Allah' ı  unutmamanın garantisi 
olur. Allah'ı unutmak kulun kendisini ve maslahatlarını unutmasına neden olur. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah' ı  unutan ve bu yüzden Allah ' ın 
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın . Onlar yoldan çıkan 
kimselerdir." 

Kul kendini unutursa maslahatlarından yüz çevirir, bunları unutur ve onla
rın yerine başka şeylerle meşgul olur. Sonunda bozulup helak olur. Bu sondan 
kurtulamaz. Böyle birinin durumu ekini, bostanı , sürüsü veya daha başka maddi 
imkanları olan birine benzer. Düzgün ve güzel olması kişinin gayretine bağlı olan 
şeyler, insanın ihmali, unutması, başka şeylerle meşgul olması ve maslahatına 
göre hareket etmemesi sonucu bozulur. Böyle davranıldığı sürece bu sonuç ka
çınılmazdır. Bu gerçek, kişinin yerine başkasını görevlendireceği yerlerde geçer
lidir. Öyleyse kişinin kendisinin yerine bir başkasını görevlendiremeyeceği yer
lerde durumu elbette daha vahimdir: Kendini ihmal edip unutur, maslahatını 
bırakıp başka şeylerle meşgul olur, riayet etmesi gereken şeylere riayet etmez ve 
kendisi ile ilgilenmezse artık onun uğrayacağı fesad, helak ve bedbahtlık tahmin 
edilemez kadar büyük olur. . .  Onun böylesine kötü bir sondan kurtulmasının tek 
yolu vardır o da Allah' ı zikretmeye devam etmek, O'nun ismini dilinden düşür
memek, bunu bir yaşam tarzı, almadığı zaman vücudunun dirençsiz kalıp hasta 
olacağı gıda, şiddetli susuzluk anında su, sıcak ve soğuk zamanlarda korunmak 
için giyelen elbise , şiddetli soğukta barınacağı yuva gibi düşünmektir. Gerçek
ten kulun Allahı zikretmeyi bu konumda veya bundan daha ileri bir konumda 
görmesi gerekir. Hiç bedenin rahatsızlığı ve helakı ile ruh ve kalbin rahatsızlığı 
ve helakı karşılaştırılabilir mi?! Bedenin maruz kalacağı fesad ve helak mutlaka 
düzeltilir. Ama kalbin ve ruhun maruz kalacağı helakın ne düzelmesi olur ne de 
bundan kurtulmak mümkündür. . .  

Zikrin ve zikri devam ettirmenin sadece bu faydası olsa, bu bile fazlasıyla 
yeter. Kim Allah ' ı  unutursa Allah da bu dünyada ona kendisini unutturur ve 
kıyamet günü onu azapta unutur.503 

503 Şifau' l-alil, s. 135. 
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20. Cehennemliklerle Cennetlikler bir olmaz. Kurtulan/ar ancak 
Cennetlik olanlardır. 

21 . Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik muhakkak ki onu Allah 
korkusundan baş eğerek parça parça o/muş görürdün. Bu örnekleri dü
şünsünler diye insanlara veriyoruz. 

22. O görüleni de görülmeyeni de bilen kendisinden başka ilah ol
mayan Allah 'tır. Çok esirgeyen, çok merhamet edendir. 

23. O kendisinden başka ilôh olmayan, hüküm sahibi mukaddes, 
esenlik veren, güven veren gözetip koruyan üstün ve galip olan otorite 
sahibi, gerçekten ulu olan Allah 'tır. Yüce Allah onların ortak koştukla
rından münezzehtir. 

24. O yaratan, yoktan var eden, varlıklara şekil veren Allah 'tır !simle
rin en güzelleri O'na aittir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nu takdis 
etmektedir. Üstün güç sahibi ve herşeyi h ikmeti uyarınca yapandır. 



MÜMTEHİNE SÜRESİ 
[13 AyetJ 
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Rahmôn ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazan
mak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara 
sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa 
onlar, size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Rabbiniz Allah 'a inandığın ız
dan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin 
saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi b ilenim. Sizden kim 
bunu yaparsa (onları dost edin irse) doğru yoldan sapmış olur. 

2. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size el
lerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar edivermenizi is
temektedirler. 

3. Kıyamet günü yakınların ız ve çocuklarınız size fayda veremezler. 
Allah aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı görendir. 

4. İbrahim 'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel 
bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah ' ı  
bırakıp taptıkların ızdan uzağız. Sizi tan ımıyoruz. Siz bir tek Allah 'a 
inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke 
belirmiştir. " Şu kadar var ki, Jbrahim babasına: ''Anda/sun senin için 
mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah 'tan sana gelecek herhangi bir şeyi ön
lemeye gücüm yetmez" demişti. (0 müminler şöyle dediler: )  Rabbimiz! 
Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. 

5. Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerle imtihan etme; bizi bağışla, doğrusu 
sen, güçlü olan, Hakim olansın. 

6. Anda/sun, Allah 'ı ve ahiret gününü arzu edenler için, bunlarda 
güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah, zengindir, övül
meye lôyık olandır. 

7. Belki de Allah sizinle, onlardan düşman olduklarınız arasına ağır 
sevgi koyar, Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. 

8. Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtların ızdan çı
karmayanlara iy ilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. 
Çünkü Allah, adaletli olanları sever. 

9. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan 
çıkaranları ve çıkarı lmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi 
yasaklar Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. 

Tefsiri : 

Allah Teala surenin başında Müslümanların kafirleri dost edinmesini yasak
lamıştı. Kafirlerle onlar arasındaki sevgi bağını koparmıştı .  Buradan hareketle 
bazı sahabller, kafirlere güzel davranıp iyilik yapmanın onları dost edinmek ve 
onlara karşı sevgi beslemek olduğu yanılgısına düşmüştü . Halbuki Allah Teala 
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bunları yasaklamamıştı. Hatta bunlar, kendisinin sevdiği, hoşlandığı ve herkes
ten de istediği davranışlardı. Yasaklanan ise , kafirlerin dost edinilmesi ve onlara 
karşı sevgi beslenmesi idi. Hiç kuşkusuz Allah' ı  inkar etmek ve Peygamber' ini 
yalanlamayı hak etmemin bir şartı ve gereği saymak, yasaklanan kafirleri dost 
edinmenin en büyük örneklerinden biridir. 
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1 0. Ey iman edenler! Mümin kadınlar h icret ederek size geldiği za

man, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz 
de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri 
göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal ol
mazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehir
lerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah 
yoktur. Kafir kadınları nikahın ızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar 
da sarf ettiklerini istesinler. Allah 'ın hükmü budur. Aranızda O hükme
der. Allah bilendir, h ikmet sahibidir. 

Tefsiri : 

Hicret ile birlikte hemen boşanmanın gerçekleştiğini iddia edenler şöyle de
mişlerdir504: "Bu, Allah ' ın hükmüdür . . .  Hiç kimsenin bu hükmün dışına çıkması 
helal değildir. Bu ayette Allah Teala, mümin kadınların kafirlere iade edilmesini 
kesinlikle haram kılmıştır. Açıkça Allah Teala, evli olsalar bile bu kadınlarla ev
lenilebileceğini ifade etmiştir. Hatta böyle bir kadının kocası, onun iddet döne
minde veya sonrasında Müslüman olsa bile artık aralarında nikah bağından söz 
edilemez. Özellikle de hicret eden kadınların, hayız görerek hamile olmadıkları 
anlaşılınca bu durum daha da kesinlik kazanır. Bu da göstermektedir ki, hicret 
ile nikah bağı kopar. 

Ayetin "Kafir kadınları nikahınızda tutmayın!" bölümü Müslüman birinin 
iman etmeyen hanımını nikahı altında tutmamakla emrolunduğunu açıkça ifade 
eder. Kişi ne zaman Müslüman olursa, kafir hanımı derhal ondan boş olur. 

504 Bu ifade tercümenin anlaşılması için ana kaynaktan tarafımızca alıntılanmıştır. [Mütercim] 
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Ayetin "Bunlar onlara helô.l değildir. Onlar da bunlara helô.l olmazlar. · bölü
mü ise, bütün vakitlerde bu eşlerin birinin diğerine haram olduğu konusuda ga
yet açıktır. Bu konuda ayetten çıkarılan dört delil bunlardır. Bu yüzden munkatı' , 
mürsel ve birbiriyle çelişkili rivayetleri bir tarafa bıraktık. Çünkü Allah Teala'nın 
kitabında problemlerin gerçek çözümü vardır. " 

Diğerleri ise şu şekilde cevap vermiştir: "Allah' ın ayeti başımızın tacıdır. 
Rabbimizin sözünün başımızın üstünde yeri vardır. Ancak ayeti düzgün te 'Vıl 
etmediniz. Aksine çarpıttınız. Çünkü ayette, bu durumda karı kocanın derhal 
ayrılacağına dair bir delil yoktur. Sahabe ve tabiundan hiç kimse bu ayeti bu 
şekilde anlamamıştır. 

Ayetin "Onları kô.firlere geri göndermeyin . " bölümü, Allah'a ve peygambe
rine hicret eden kadınların kafirlere geri verilmesini yasaklamaktadır. Dolayısıyla 
bu ayette kadının, kocasının Müslüman olup Allah ve Resulü 'ne hicret etmesini 
beklememesini gerektiren bir delil yoktur. Ayeti bu şekilde anlayanlar gerçekten 
de yanılmışlardır. 

Ayetin "Bunlar onlara helôl değildir. Onlar da bunlara helô.l olmazlar. " bö
lümünde de benzer durum söz konusudur. Çünkü bu ifade Müslümanlar ile 
kafirlerin evlenmesinin haram olduğunu, birbirleriyle evlenemeyeceklerini bildi
rir. Bunda önce Müslüman olanın eşinin Müslüman olmasını bekleyemeyeceği
ne, sonra eşinin Müslüman olması durumunda onunla yeni bir nikah olmadan 
birlikte olamayacağına dair bir delil yoktur. 

Ayetin "Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size 
bir günah yoktur. " bölümüne gelince, burada Müslümanlara hitap edilmiştir. Eş
lerinden kesin biçimde boşanıp onlarla yollarını ayırdıkları zaman mümin mu
hacir kadınlarla evlenebilmeleri konusunda onların önünde bulunan engeli kal
dırmıştır. Bu da ancak, kadının iddetinin sona ermesi ve rızası ile olur. Kuşkusuz 
kadının iddeti bitince dilediği ile evlenebilir. Ya da, kocasının Müslüman olmasını 
bekler. Eğer kocası Müslüman olursa, ya ilk nikah sayesinde ona döner - ki biz 
de bu görüşten yanayız - ya da sadece iddetin dolması ile nikah akdinin feshe
dileceğini düşünenlere göre yeni bir nikahla döner. 

{Eğer "Kadın kocasına bağlı olarak kalır. İddeti sona erdikten sonra dilese 
de dilemese de evlenmesine izin vermeyiz ." dersek}5°5, bu durumda ayet aley
himize delil olur. Ne biz ne de bizim dışımızda herhangi bir Müslüman böyle dü
şünmüştür. Doğrusu şu ki , kadın kendi kararını kendisi vermeye herkesten daha 
çok hak sahibidir. Dilerse evlenir dilerse kocasını bekler. 

Ayetin "Onları kô.firlere geri göndermeyin. " bölümü ise , müşrik kadınların 
nikahını sürdürme isteğini yasaklamayı içerir. Burada şirke ve küfre devam eden 

505 Bu ifadeyi asıl kaynaktan bulup tercüme etme ihtiyacı hissettik. bk. İbn Kayyim, Ahkamu 
ehli'z-zimme, il, 687 .  [Mütercim] 
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kadınlar ile nikah bağının sürdürülmesi yasaklanmıştır. Onların Müslüman ol
masını, sonra eski nikah ile evliliğin sürdürülmesini beklemek yasaklanmamış
tır. Eğer kadının Müslüman olmasını beklerken onunla nikah bağını sürdürdüğü 
itirazı yöneltilecek olursa şöyle cevap veririz: Durum iddia edildiği gibi değildir. 
Kadın, iddeti dolduktan sonra kesinlikle ondan ayrılmıştır ve başkasıyla evlene
bilir. Eğer kadının nikahı onun elinde olsaydı asla evlenemezdi. Ayrıca ayet-i 
kerime ,  şuna delalet etmektedir: Bir adam Müslüman olur, ama hanımı Müslü
man olmazsa , karısıyla nikah bağını sürdürmez. Aksine ondan ayrılır. Eğer kadın 
daha sonra Müslüman olursa, erkek önceki nikahı ile onu eş olarak kabul eder. 
Bu durumda o, kafir değil , Müslüman bir kadını nikahı altında tutuyor demek
tir. Keza, müşrik kadınların nikahlanmasını mümin erkekler için haram kılınma
sı bu ayetten anlaşılmaz. Ancak "Müşrik kadınlar iman edinceye kadar onları 
nikahlamayın!"506 ayetinden anlaşılır. 

Bu ayet, kafirlere dönen kadınlar ile Müslümanlara hicret eden kadınlar 
konusunda müminler ile kafirler arasında Allah' ın verdiği hükmü içermektedir. 
{Hudeybiye} anlaşmasının şartlarından biri dileyenin Hz. Peygamber' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- dinine ve ahdine gireceğini ,  dileyenlerin de Kureyş' in dinine ve 
ahdine gireceğini garanti ediyordu. Anlaşmadan sonra bazı kadınlar İslamiyet' i 
seçti. Bazıları da şirki seçip dinden döndü. Allah Teala da bu ayette , iki taraf 
arasında en güzel şekilde hüküm verdi. Müslümanların küfrü ve şirki tercih eden 
kadınlarla nikah bağlarını sürdürmelerini yasakladı .  Çünkü nikah bağının sür
mesi, bu tür kadınların dilediği kimselerle evlenmelerine mani oluyordu. Halbuki 
sözleşmeye göre Müslüman erkek ve kadınlardan kafirlere gidenler geri iade edil
meyecekti. Kafirlerden Müslümanlara gelenler ise iade edilecekti. Kafir bir kadın 
Müslümanlara gelince kocası ile nikah bağı sona erdi ve Müslümanlara onunla 
evlenmeleri konusunda izin verildi .  Müslümanlardan bir kadın kafirlere kaçar, 
kocası da onu boşamaz, aksine nikah bağını sürdürürse bu durumda kadın zarar 
görürdü .  Çünkü evlenemezdi . Aynı şekilde kocası da zarar görürdü. Zira onun 
nikahlı karısı olduğu halde başkasıyla evlenmesi ona zarar verirdi. Bundan do
layıdır ki , Allah ' ın kendisinden daha güzeli olmayan adil hükmü, Müslüman ile 
dinden dönen veya kafir olan hanımının derhal ayrılmasını gerektirdi .  Böylece 
dinden dönen kadının evlenmesine müsaade edildi .  Tıpkı hicret ettiği zaman 
Müslüman kadına evlenme imkanı tanındığı gibi .  İşte ayet bunu gerektirmekte
dir. Bu ayet, kadın Müslüman olduğu sırf Müslüman olmasından dolayı eşinden 
hemen ayrıldığını, ifade etmez. Aynı şekilde eşinin kendisinden bir müddet sonra 
Müslüman olması durumunda, kesinlikle onunla birlikte olamayacağı anlamına 
da gelmez. Ayetleri ve hadisleri hakkıyla anlamak gerekir. Bu ayet ile bu konuda 
nakledilen hadisler arasında en ufak bir çelişki yoktur. Hepsi aynı kandilden ışık 
saçar. Birbirlerini doğrulayıp tasdik ederler.507 

506 el-Bakara 2/221 
507 Ahkamu ehli-z'zimme, 1, 338-342. 
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Hz. Peygamber Kureyş ile karşılıklı olarak on yıl süreyle savaş yapmamak 
üzere barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın şartlarından birine göre müşrik
lerden Müslüman olup Hz. Peygamber' in -sallallahu '.!leyhi vesellem- safına katılanlar 
tekrar onlara iade edilecekti. Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanından 
onlara gidenler ise iade edilmeyecekti. Bu madde hem erkekleri hem de kadın
ları kapsayacak şekilde idi. Daha sonra Allah Teala bu maddenin kadınlarla ilgili 
kısmını kaldırdı (neshetti ) .  Erkeklerle ilgili kısmını ise olduğu gibi bıraktı . Peygam
berine ve müminlere şunları emretti: 

a) Mümin olarak kendilerine gelen kadınları imtihan etmelerini . 

b) Mümin olduklarını öğrendikleri zaman, onları müşriklere geri vermeme
lerini. 

c) Kocasının cinsel yönden kendisinden faydalanma imkanının kaybolması 
nedeniyle , bu kadınların mehirlerinin iade edilmesini . 

d) Müslümanlardan hanımı dinden çıkan kimselere, hanımlarına öde
dikleri mehirleri ödemelerini . Ancak bu mehrin ödenmesi ayette akbetmeye 
bağlanmıştır. 508 

Müslümünlann hicret eden kadının mehrini iade etmeleri gerekir. Ancak bu 
mehri olduğu gibi kadının müşrik kocasına iade etmezler. Önce kansı müşriklere 
kaçan kimsenin hanımına ödediği mehri verilir. İşte ayetteki akbetmenin anlamı 
budur. Bir başka ifade ile burada güç kullanıp ceza verme söz konusu edilme
miştir. 

Buna göre, kadının cinsel organından istifade etme hakkının kocasının mül
künden çıkması mütekawimdir. Kadının cinsel organından istifade hakkı, koca
nın karısına verdiği ve belirttiği mehir iledir. Mehr-i misil ile değildir. Nikah akdi 
kafirler tarafından kıyılmış olsa bile durum aynıdır. 

Müslüman kimse, hicret eden kadının iddet süresi dolunca mehrini vererek 
onunla evlenebilir. Yine burada, kadının cinsel organından yararlanma hakkının 
onun Müslüman olup hicret etmesiyle birlikte kocasının tekelinden çıktığına ve 
nikah akdinin feshedildiğine apaçık delil vardır. 

Bu ayette müşrik kadını Müslüman erkek ile; Müslüman kadının da kafir 
biri ile evlendirilmesinin haram olduğuna bir delil vardır. Ayetlerden çıkarılan bu 
hükümlerin bir kısmında icma' varken bir kısmında ihtilaf edilmiştir. 

Hudeybiye sözleşmesinin bu maddesinin neshedildiğini iddia edenlerin bir 
delili yoktur. Çünkü Hz. Peygamber'le -sallallahu aleyhi vesellem- kafirler arasında 

508 Burada 1 1 .  ayette geçen r.:.;i , ifadesi kastedilmiştir. Bu kelime, "elde olan" anlamına ge-
len akb kökünden türemiş olabileceği gibi, ukba kökünden de türemiş olabilir. 
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anlaşmaya varılan madde, Müslümanlara mümin olarak gelenlerin iadesi konu
sunda idi. Eğer bu madde sadece erkeklere yönelikse, kadınlar buna zaten dahil 
değildir. Yok eğer hem kadınları hem de erkekleri kapsıyorsa, Allah Teala bu mad
deyi tahsis etmiş demektir. Bu maddeden kadınların iadesini ayrı değerlendirmiş
tir. Şöyle ki; Müslümanlara mümin kadınları iade etmelerini yasaklayıp, bunun 
yerine onların mehirlerini kocalarına ödemelerini emretmiştir. Yalnız şu kadarı var 
ki, Allah Teala önce bu mehirden eşleri müşriklerin yanına kaçan Müslümanların 
hanımlarına ödedikleri mehirleri düşmelerini, sonra bu düşülen mehirleri de ha
nımları müşriklerin safına kaçan kimselere vermelerini emretmiştir. 

Ayetin son kısmında ise Allah Teala, bu hükmünün, kullar arasında verdiği 
bir hüküm olduğunu, bunun ilmine ve hikmetine dayandığını bildirdi . Böylece 
kendisinin verdiği bu hükmün önceki hükme zıt olmadığını haber verdi. Dolayı
sıyla bu ayetin o maddeyi neshettiği ileri sürülemez. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- müşriklerle, kendisine gelen erkekleri 
geri çevirmek üzere barış yapmıştı. Müşrikler ona gelen kimseleri alıp götüre
bileceklerdi . Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine gelenleri 
dönmeye zorlamayacak ve onlara dönmesini emretmeyecekti. Onlardan biri 
adam öldürür veya bir malı alacak olsa, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
bundan sorumlu olmayacaktı. Ayrıca verdikleri zararları da tazmin etme zorun
luluğu yoktu. Çünkü onlar, kendi otoritesi ve emri altında değillerdi. Çünkü barış 
sözleşmesi, sadece Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- otorite ve yönetimi 
altında bulunan insanların can ve mal güvenliğini kapsıyordu. Bu konuya şu 
olayı örnek olarak verebiliriz: 

Hz. Peygamber Beni Cüzeyme kabilesine karşı Halid İbn Velld' in onlardan 
öldürdüğü insanların ve zarar verdiği mallarının diyetini ödemiştir. Halid ' in böy
le bir şey yapmasını onaylamamış ve bundan beri olduğunu ifade etmişti . Ancak 
Halid' in onlara zarar vermesi, şüpheli bir durumu andıran bir husustan kaynak
lanmıştı. nitekim onlar, "Müslüman olduk. "  dememişlerdi . Aksine "Din değiş
tirdik. "  demişlerdi . Kısacası açıkça Müslüman olduklarını söylememişlerdi. Bu 
yüzden Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- onların diyetinin yarısını ödemiştir. 
Çünkü ortada bir şüphe vardı. Bu yüzden onlara, zimmet akdi ile canlarını ve 
mallarını koruyan ehl-i kitab gibi muamele etmiştir. Onlara Müslüman muame
lesi yapmamıştır. 

Hudeybiye barış sözleşmesi, Hz. Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- oto
ritesi altında olmayan insanlarla olan mücadelelerinde müşriklere yardım etme
yi de içermiyordu. Bu da göstermektedir ki; devlet başkanının otoritesi altında 
olmayan insanlara bir grup saldırırsa sözleşme yapanların birbirlerine yardımcı 
olmaları zorunlu değildi. Ne onları iade ederler, ne onları savunurlar ne de onla
rın telef ettiklerini karşılarlardı .  
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İslam' ın ve Müslümanların çıkarları, savaş ve dini siyasetle ilgili hükümler Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- siyerinden çıkarmak, falancanın filancanın 
görüşünden çıkarmaktan daha evladır. Bu bir yöntem, öteki de bir yöntemdir. 509 
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1 1 .  Eğer eşlerin izden biri, sizden kafirlere kaçar da sizde savaşta ga
lip durumda olursanız, eşleri gitmiş olanlara ganimetten, harcadıkları 
kadar verin. İnandığın ız Allah 'a karşı gelmekten sakının. 

12.  Ey Peygamber! inanmış kadınlar, Allah 'a h içbir şeyi ortak koş
mamak, h ırsızlrk yapmamak, zina etmemek, çocukların ı  öldürmemek, 
elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi bir işte sana 
karşı gelmemeleri h ususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biat
/arını kabul et ve onlar için Allah 'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayan, çok esirgeyendir. 

1 3. Ey iman edenler, Allah 'ın gazabına uğrayan bir topluluğu dost 
edinmeyin. Çünkü bunlar kafirlerin mezardaki/erden ümitlerini kestik
leri gib i ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. 

509 Zadu'l-rnaad, I I I ,  140-143. 
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[14 A.yetJ 

Rahmôn ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah 'ı tesbih ederler. O, 
güçlüdür, Hakim 'dir. 

2. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri n için söylüyorsunuz? 

3. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nef
retle karşılan ır. 

4. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak sa
vaşanları sever. 

5. Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah 'ın size 
gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde n için beni incitiyorsunuz? 
demişti. Onlar yoldan kayınca, Allah da kalplerini kaydırmıştı. Allah, 
fô.sıklar. topluluğunu doğru yola iletmez. 

Tefsiri : 

5 .  ayette Allah Teala kalplerin kaydırılmasından bahsetti . Şu ayette de mü
min kulların kendisine şöyle dua ettiğini bildirdi : U ._;....,;, j L:.:;.i,;. �\  � �_,il t) 'l 'l�) 
�.<..>.-) .itJ..ı � (Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma!. 
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Bize tarafından rahmet bağışla. )5 10 C:)' (kayma) kelimesinin aslı, meyletmektir. 
Nitekim güneş meylettiği zaman, �I �lj cümlesi kullanılır. Kalbin kaydırıl
ması ise meylettirilmesi anlamına gelir. 

Kaydırma (�)\) kelimesi ile hem kalp hem de göz ni�elendir
_
il.ir. Mes�la 

şu ayet-i kerimede bu kelime ile gözler tavsif edilmiştir: 0,j )�'l \ �ıj �u 
r-G..iı ..;, )iiı (Göz/er kaydığı, yürekler gırtlağa geldiği an)5 1 1 Katade ve Mukatil 
b� ayetteki ı..:.J:.ıj kelimesini korkudan gözlerin ayrılması olarak tefsir etmişlerdir. 
Ancak bu tefsir, kelimenin yaklaşık olarak anlamını vermekten ibarettir. Çünkü 
gözlerin ayrılması, kayması anlamına gelmez. Kişinin gözlerini iyice açıp bir ta
rafa doğru bakması anlamına gelir. Bu halde iken kişi , yine de baktığı tarafta 
ne olduğunu göremez. Nitekim -.::.�\ .r"-! � (Ölünün gözleri belirdi kaldı . )  
dendiği vakit bu mana kastedilir. Bu ayet (el-Ahzab 33/10) müminlerin gözlerinin 
her şeyden kayıp uzaklaşıp, sadece her taraftan üzerlerine gelen düşmanlara 
bakması, başka şeylere bakamaması ve böylece başka şeylerden meyletmesi an
lamına gelir. Sonunda gözleri , Üzerlerine gelen gruplara dikilmişti. Kelbi de şöyle 
demiştir: "Onların gözleri, sadece üzerlerine gelen kimseleri görüyordu. "  Ferra 
da şu yorumu yapmıştır. "Gözleri her şeyden kaymıştı. Sadece hayret hayret 
bakarak düşmanlarına çevrilmişti . "  

Kanaatime göre kalbi bir korku kaplarsa, kendisini korkutanın dışında hiçbir 
şeyi görmez. Böylece kalp diğer şeyleri görmekten kayarak uzaklaşmış olur. İşte 
ayetteki kaymanın karşılığı budur.512 

Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah' ın size gönderdiği elçisi 
olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. 

Bu cümle, hal cümlesidir. "Benim Peygamber olduğumu bile bile bana ezi
yet mi ediyorsunuz?" anlamına gelir. Hz. Musa'ya muhalefet edenlerin tutumu
nu bu şekilde ifade etmek, onların inat ile karşı koyduklarını anlatmaktan daha 
güzeldir.513 

510 Al-i İmran 3/8. 
51 1 el-Ahzab 33/10 .  
512 Şifau'l-alll, s. 1 00. 
513 İğasetu'l-lehefan, il, 342. 
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6. Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah ' ın 
elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ge
lecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, de
mişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, 
dediler. 

7. Kim, İslam'a davet olunduğu halde, Allah'a karşı yalan uyduran
dan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. 

8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurun u  söndürmek istiyorlar. Halbuki 
kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. 

9. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, din ini bütün dinlere 
üstün kılmak için peygamberini h idayet ve hak din ile gönderendir. 

Tefsiri : 

Bu ve bundan önceki ayetlerde peygamberlerin karşılaştıkları aşırı zorluk
ların sadece az bir kısmı anlatılmıştır. İnkarcıların peygamberlere öldürme ve iş
kence ile eziyet etmeleri ise anlatılmaya gerek bırakmayacak kadar meşhurdur. 
Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- sözlü ve fiili eziyet 
verme konusunda ileri gitmişlerdi. Nihayet Allah Teala onları aşağılık varlıklara 
çevirmiştir.5 14 

514 İğasetu'l-lehefan, il, 342. 
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1 0. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size gös
tereyim mı?  

1 1 .  Allah ' a ve Resulüne inanır, mallarınızla canlarınızla Allah yolun
da savaşırsın ız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir. 

1 2. Böyle yaparsan ız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından 
akan Cennetlere Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar İşte en 
büyük kurtuluş budur. 

13. Seveceğiniz bir şey daha var Allah 'tan bir zafer ve yakın bir fetih, 
müminleri m üjdele! 

Tefsiri : 

Nefisler, alemlerin Rabbi, her şeyi çok iyi bilen ve hikmet sahibi Allah 
Teala'nın göstereceği bu kazançlı ticareti öğrenmek için can atmaktadır. Bir son
raki ayette Allah Teala söz konusu ticareti şu şekilde açıklamaktadır: "Allah 'a ve 
Resulüne inanır, malların ızla canların ızla Allah yolunda savaşırsın ız. " Sanki bu 
hitap karşısında nefisler hayatları konusunda cimri kesilmişlerdir. Yaşamlarının 
sürmesini dilemişlerdir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Eğer bilir
seniz bu sizin için daha iyidir. " Yani cihad, sizin için yaşamınızı ve esenliğinizi 
sürdürmek için oturup kalmanızdan daha hayırlıdır. Sanki cihad emri karşısında 
nefisler, "Cihad edip de elimize ne geçecek?" diye itiraz etmiştir. Bu yüzden Al
lah Teala şöyle buyurmuştur: "Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi 
altlarından akan Cennetlere Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koyar işte en 
büyük kurtuluş budur. " Sanki nefisler bu ayet karşısında "Bu, ahirette verilecek 
bir ödül, peki dünyada bizim için ne var?" diye sormuştur. Bundan dolayı Allah 
Teala, "Seveceğiniz bir şey daha var Allah 'tan bir zafer ve yakın bir fetih, mü
minleri müjdele!" buyurmuştur. 

Bu ayetler kalbe ne kadar da tatlı gelir, ne kadar çok tesir eder. Son derece 
kalbi cezp eder, onu Rabbine doğru harekete geçirir. Her seven kalp de apayrı 
yeri vardır. Bu manalarla tanışan kalp, ne kadar da zengindir. . .  Ne kadar da 
mutludur . . .  Hak Teala'nın bu lütfuna mazhar olmayı dileriz. Çünkü O, çok cö
merttir, pek lütufkardır. 515 

Allah 'a ve Resulüne inanır, mallarınızla canların ızla Allah yolunda sava
şırsınız. Eğer bilirsen iz bu sizin için daha iyidir. 

Bu ayet "Allah'a, peygamberine iman edin ve O'nun yolunda mallarınızla 
canlarınızla cihad edin!" anlamına gelir. Bundan dolayıdır ki bu ifadenin cevabı 

515 Tariku'l-hicreteyn, s. 332. 
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cezimli olarak gelmiştir: y� ��j �)� � _ra.;.� Bu ayet, 10 .  ayetteki soru
nun cevabı olamaz. Çünkü bağışlama ve Cennete sokma, sadece yol göstermek
le olmaz. 

Bu ayette benzetmeden kaynaklanan mecaz vardır. Şöyle ki; emir cümlesi 
edilirken, Hak Teala'nın mutlaka gerçekleşeceğini bildirdiği bir haberi cümleye 
benzetildi. Geçmiş zaman kipindeki bir haberi cümleye benzetilseydi daha çok 
tekit edilmiş olurdu . Bunun gibi dua, olumlu ve olumsuz emir cümleleri tekit 
edilmek istendikleri zaman, geçmiş zaman kipinde gelen haberi cümlelere ben
zetilirler. Tekidi güçlendirmek için gelecek zaman kipinden geçmiş zaman kipine 
geçilir. 516 

14. Ey iman edenler! Allah 'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem 
oğlu İsa havôrllere: Al/ah 'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? 
demişti. Havôrfler de: Allah (yolunun) yardımcı/arı biziz, demişlerdi. İs
rai/oğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkar etmişti. Nihayet 
biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. 

516  el-Fevfüdu'l-müşewika, s. 34. 
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Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, mukaddes, aziz, 
hakim olan Allah 'ı tesbih eder. 

2. Ümmiler arasından kendilerine Allah 'ın ayetlerini  okuyan, onla
rı arındıran, onlara kitabı ve h ikmeti öğreten bir peygamber gönderen 
Allah 'tır: Halbuki onlar daha önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler. 

3. Bu peygamberi y ine onlardan olup henüz kendilerine yetişmemiş 
bulunan başka insanlara da gönderdik. O Azizdir, Hakimdir. 

4. Bu Allah 'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. 

Tefsiri: 

Allah Teala 3. ayette Hz. Peygarnber' in -sallallahu aleyhi vesellem-, kendisinin 
gönderildiği toplumdan olan fakat sonradan onlara katılan diğer insanlara da 
gönderildiğini haber verdi. Ancak buradaki katılmanın ne anlama geldiği ko
nusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu ifade, zaman bakı
mından katılmayı ifade eder. Buna göre zaman bakımından onlardan sonraya 
kalmayan kimseler anlamına gelir. Bir diğer görüşe göre ise , fazilet ve iyilik ko
nusunda yarışma hususunda onlara katılmayı ifade eder. Her iki takdire göre de 
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Allah Teala onlara lütufta bulunmuş demektir. Çünkü cehalet içinde iken onları 
aydınlatmış ve sapıklığa gömülmüşken onları hidayete erdirmiştir.517 

Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ilk gönderildiği insanlar, onun dö
neminde yaşayıp ona arkadaş olan kimselerdir. 3. ayette bahsi geçen başkaları 
ise , onlara yetişemeyen insanlardır. Bu kimseler, kıyamete kadar onların yaşam 
tarzını takip ederler. Gecikmeleri ve onlara katılamamalarından maksat ise , dere
ce ve üstünlük bakımından onlara erişememeleridir. Daha doğru ifade ile, onlar
dan daha alt seviyededirler. Böylece onlara katılamamaları derece bakımından 
olur. İki görüş de birbirini zorunlu olarak çağrıştırmaktadır. Sahabeden sonra ge
lenler, ne zaman bakımından onlara yetişmişlerdir, ne de üstünlük bakımından . 
Ama hem onlar, hem de bunlar hakiki saadete eren iki zümreyi oluşturur. 

Allah' ın Hz. Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- gönderdiği hidayeti kabul 
etmeyen ve ona boyun eğmeyen kimseler, bu iki zümre dışında kalıp üçüncü 
zümreyi oluştururlar. Onlar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

5. Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların 
durumu, sırtına kitap yüklü eşeğin durumu gibidir. Allah 'ın ayetlerini 
ya/anlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru 
yola iletmez. 

Tefsiri : 

Bu ayette Yahudiler ellerinde bulunan Tevrat ve onun apaçık ayetlerini bil
meme konusunda, hikmetli bilgiler içeren yük yük kitapları taşıdığının farkında 
olmayan merkebe benzetilmiştir. Hikmet yüklü kitapları taşıyanın durumu ile, di
ğer yük taşıyanların durumu bir tutulmuştur. Bu kimseler, taşıdıklarından ağırlık 
ve yorgunluktan başka bir şey hissetmezler.518 

517 Miftahu dari's-saade, s .  62-63. 
518 er-Risa!etu't-tebukiyye, s. 63. 
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Cehaletlerinden ötürü Allah Teala Yahudileri merkebe benzetti . Onların 
Tevrat' ı taşıyıp, ama onu anlayıp içindekilerin gereği gibi amel etmekten yoksun 
olmalarını , yük yük kitap taşıyan merkeplerin durumuna benzetti . Bu benzetme
de onların cehaletlerini çağrıştıran birkaç husus vardır. Bunları şu şekilde sırala
mak mümkündür: 

a) Merkepler, hayvanların en ahmakları arasında yer alır. Aptallık konusun
da hep onlar misal olarak getirilir. 

b) Eğer merkepler, ot, saman su vs. gibi yiyip içebileceği şeyler taşısaydı, 
elbette bunun farkına varırdı . Ancak yük yük kitapların farkına varamazlar. 

c) Onlar isteyerek Tevrat' ın bilgisine sahip olmamışlardır. Aksine bu bilgiler 
angarya olarak onlara yüklenmiştir. Tıpkı bir şeyi taşımakla yükümlü olan kim
selerin, önem vermeden işlerini yaptıkları gibi . 

d) Bir görev olarak mecburen Tevrat yükünü yüklenmişlerdir. Bunu rıza 
göstermemişlerdir. İsteyerek tercih ederek bunu yüklenmemişlerdir. Bundan ka
çışlarının olmadığını bilmişlerdir. Eğer onlar, isteyerek bunu yüklenmiş olsalardı , 
hem dünya da hem de ahirette akıbet onların olurdu. 

e) Tevrat'ta dünya ve ahiret hayatına ilişkin maslahatları ve her iki cihan
da mutlu olmanın yolları vardı. Mutluluğa ve kurtuluşa götüren ilkelere göre 
yaşamaktan vazgeçip, bunun zıddına yönelmeleri son derce cahil ve ahmak bir 
davranıştır. 51 9  

Bu ayette Allah Teala iman etmesi, düşünüp onunla amel etmesi ve diğer 
insanları ona çağırması için kitabını sunduğu, ancak buna muhalefet edip sadece 
üstün körü onu okuyan, ne düşünen, ne anlayan, ne emirlerine tabi olan, ne 
onu hakem olarak tanıyan ve ne de onun gerektirdiği gibi amel eden kimseyi, 
sırtında kitap yükü olan ama ne taşıdığını bilmeyen merkebe benzetti . Bu mer
kebin payına, ancak kitapları taşımak düşer. Başka bir şey düşmez. Böyle birinin 
Allah ' ın kitabından alacağı pay da ancak bu merkebin sırtındaki kitaplardan ala
cağı pay gibidir. 

Bu misal her ne kadar Yahudiler hakkında verilmiş olsa da, mana bakımın
dan Kur'an'ı ezberleyen ama onunla amel etmeyi terk eden, onun hakkını ver
meyen, gerektiği gibi ona riayet etmeyen bütün herkesi kapsar.520 

519 Hidayetu' l-hayfıra s. 286-287. 
520 İ ' lamu'l-muvakıln, !, 2 16. 
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6. De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yaln ız, kendinizin 
Allah 'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, 
haydi ölümü temenni edin (bakalım) !  

7 .  Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni 
etmezler. Allah, zalimleri çok iy i bilir. 

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. 
Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah 'a döndürüleceksiniz de O 
size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. 

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) 
zaman, hemen Allah' ı  anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş 
olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 

Tefsiri : 

�I }� Jl ıy....:.[j (Allah ' ı  anmaya koşun) kıraati, �ıl }� Jı l_,..;ı....ü (Allah ' ı  anma
ya gidin) kıraatinden daha güzeldir. Ancak Sahlh-i Buharl'de Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Cuma namazı için kamet 
getirildiği zaman, koşarak namaza gelmeyin . Yürüyerek, vakur biçimde gelin. 
İmama yetiştiğiniz rekatı kılın, yetişemediğin izi ise kalkıp tamamlayın!"521 Bu ha
diste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Cuma namazına say etmeyi (koş
mayı ) yasaklamamıştır. Aksine sahabenin, Cuma namazına koşarak gelmesini 
yasaklamıştır. Onların koşma olarak nitelendirilen tarzda gelmelerini yasaklamış
tır. Gelmek, bedene ait bir fiildir. Koşmak da yine bedene aittir. İşte yasaklanan 
bunlardır. Fakat ayette emredilen koşmak ise , Cuma namazına özen göstererek, 
alış-veriş gibi diğer meşgul edici amelleri terk ederek camiye gitmek, kalp ile na
maza yönelip, koşmak anlamına gelir.522 

521 Buhar!, Ezan, 2 1 .  
522 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 7 .  
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1 O. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah 'ın lütfundan 
isteyin. Allah 'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersin iz. 

1 1 .  Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 
giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah 'ın yanında bulunan, eğlen
ceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
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6. De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin 
Allah 'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, 
haydi ölümü temenni edin (bakalım)!  

7_  Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni 
etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir. 

8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. 
Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah ' a döndürüleceksiniz de O 
size bütün yaptıkların ızı haber verecektir. 

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırı/dığı (ezan okunduğu) 
zaman, hemen Allah ' ı  anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş 
olsan ız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 

Tefsiri : 

��ı l }� _}1 ı_y .. ...:.ü (Allah ' ı  anmaya koşun) kıraati, �\ }� Jı ı_,...a...l.9 (Allah' ı  anma
ya gidin) kıraatinden daha güzeldir. Ancak Sahlh-i Buharl'de Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Cuma namazı için kamet 
getirildiği zaman, koşarak namaza gelmeyin. Yürüyerek, vakur biçimde gelin. 
[mama yetiştiğiniz rekatı kılın, yetişemediğinizi ise kalkıp tamamlayın!"52 1  Bu ha
diste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- Cuma namazına say etmeyi (koş
mayı ) yasaklamamıştır. Aksine sahabenin, Cuma namazına koşarak gelmesini 
yasaklamıştır. Onların koşma olarak nitelendirilen tarzda gelmelerini yasaklamış
tır. Gelmek, bedene ait bir fiildir. Koşmak da yine bedene aittir. İşte yasaklanan 
bunlardır. Fakat ayette emredilen koşmak ise, Cuma namazına özen göstererek, 
alış-veriş gibi diğer meşgul edici amelleri terk ederek camiye gitmek, kalp ile na
maza yönelip, koşmak anlamına gelir.522 

521 Buhar!, Ezan, 2 1 .  
522 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 7 .  
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1 0. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah 'ın lütfundan 
isteyin. Allah 'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersin iz. 

1 1 .  Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 
giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah 'ın yanında bulunan, eğlen
ceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 



MÜNAFİKÜN SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde şah itlik ederiz ki, 
sen Allah ' ın peygamberisin" derler. Allah ta bilir ki sen elbette, kendisi
nin peygamberisin. Bununla birlikte Allah münafıkların yalancı olduk
larını  da bilir. 

2. Çünkü, onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah 'ın yolundan 
alı korlar. Onların yaptıkları ne kötüdür. 

3. Bunun sebebi, onların önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu 
yüzden kalpleri mühürlenmiştir artık onlar h iç anlamazlar. 

4. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa on
ların sözlerini dinlediğin zaman sanki elbise giydirilmiş (Bir yere dayan
dırılmış) kütük gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine san ırlar. On
lar düşmandır; onlardan sakın. Allah onları kahretsin! Nasıl da Hak'tan 
döndürülüyorlar? 
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Tefsiri : 

Allah Teala münafıklar hakkında şöyle buyurmuştur: �.:,l;..u j.'.ı.;Jı rJ. (On/ar 
düşmandır; onlardan sakzn!) .Bu tür cümleler hasır ifade eder. Daha açık ifade 
ile onlardan başka düşmanın olmadığı anlamına gelir. Ancak burada bu mana 
kastedilmemiştir. Düşmanlık, sadece münafıklara nispet edilmemiştir. Onlardan 
başka Müslümanların düşmanı olmadığı ifade edilmemiştir. Aksine burada, bu 
vasfın herkesten çok onlara yakıştığı ifade edilmiştir. Onların görünüş itibariy
le Müslümanlara mensup olduklarına, onlara dostluk beslediklerine ve onlarla 
birlikte yaşamlarına bakarak münafıkların düşman olmadığı zannına kapılmak 
yanlış olur. Aslında onlar, farklı topraklarda yaşayan, açıkça düşmanlıklarını gös
teren ve yüksek sesle bunu ifade eden inkarcılara göre düşman bilinmeyi daha 
çok hak ederler. İç dünyaları bakımından Müslümanlardan farklı olan münafık
ların, iman edenlerle birlikte yaşamalarının yol açtığı zarar, açıkça düşmanlık 
eden kimselerin zararından daha büyük ve süreklidir. Çünkü düşmanlığını açıkça 
dışa vuran insanlarla yapılan savaş bir an veya bir gün sürer ve biter. Sonunda 
galibiyet ve zafer vardır. Münafıklar ise Müslüman toplum ile sabah akşam aynı 
mekanda yaşayan kimselerdi. İslam düşmanlarına Müslümanların zayıf yönlerini 
haber veriyorlardı .  Onların başına felaket gelmesini bekliyorlardı. Üstelik Müslü
manların bu kimselerle savaşma imkanı da yoktu. Bu nedenlerden dolayı mü
nafıklar, farklı topraklarda yaşayan ve düşmanlığını açıkça yansıtan kimselerden 
daha çok düşman olarak tanınmalıydı . Bundan dolayı Allah Teala böyle bu
yurmuştur: rJ._:ıl;..� jl;jı P, (On/ar düşmandır; onlardan sakın ! ) .  Yoksa bu ifade 
ile, Müslümanların onların dışında düşmanlarının olmadığını ifade etmemiştir. 
Doğrusu şu ki, bu ayette, münafıkların, açıkça Müslümanlara düşmanlıklarını 
yansıtan kimselere göre daha çok onların düşmanı olduğu belirtilmiştir.523 

523 Tariku'l-hicreteyn,  s. 374. 
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5. Münafıklara: "Gelin de Allah 'ın Resulü sizin için bağışlanma dile
sin denildiği zaman, başlarını çevirirler ve onların, büyüklük taslayarak 
yüz çevirdiklerini görürsün. 

6. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onla
rı bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola 
iletmez. 

7. Bunlar: 'Allah 'ın Peygamberinin yanında bulunanlara bir şey ver
meyin de dağılıp gitsinler" diyen kimselerdir. Oysa göklerin ve yerin 
hazineleri Allah 'ındır: Fakat münafıklar anlamazlar. 

8. Diyorlar ki: 'And olsun, eğer Medine 'ye dönersek şerefli olan, al
çak alnı oradan mutlaka çıkartacaktır. Şeref ancak Allah 'ın, O'nun Pey
gamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. 

9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah 'ı anmaktan 
alıkoymasın. Kim bunu yaparsa Işte onlar ziyana uğrayanlardır. 

Tefsiri : 

Anmak, sevginin devam etmesinin bir vesilesidir. En mükemmel şekilde sev
meye , kulluk etmeye, ta'zlmde bulunmaya ve saygı göstermeye herkesten çok 
Allah layıktır. Allah' ı sıkça anmak, kul için en faydalı amellerdendir. Kulun gerçek 
düşmanı ise , Rabbini anıp ona kulluk etmekten kendisin i alı koyandır. 

Bundan dolayı Allah Teala Kur'an'da kendisini çokça zikredilmesini emret
miştir. Bunu, kurtuluşun bir vesilesi kılmıştır. Nitekim bu konuda şu ayetleri in
dirmiştir: "Allah 'ı çok anın ki, kurtuluşa eresiniz. "524, "Müslüman erkekler ve 
Müslüman kadın lar, mümin erkekler ve mümin kadın lar, taata devam eden er
kekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden 
erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve m ütevazi kadınlar, sadaka 
veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadın
lar, ırzların ı  koruyan erkekler ve ( ırzların ı )  koruyan kadınlar, Allah' ı  çok zikreden 
erkekler ve 7,ikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük 
bir mükafat hazırl:ımıştır. "525, "Ey iman edenler! Allah 'ı çokça anın!"526, "O halde 
beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. "527 

Zikirle ilgili olarak şu hadisleri verebiliriz: 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Müfridler öne geçti. "  buyurdu. Et

rafındaki ashab, "Müfridler kimdir, ey Allah ' ın elçisi ! "  diye sordu. Bunun üzerine 
Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Onlar, A//ah 'ı çok anan kimselerdir " 
buyurdu.528 

524 el-Enfal 8/45. 
525 el-Ahzab 33/35. 
526 el-Ahzab 33/41 
527 el-Bakara 2/152. 
528 Müslim, Zikr ve dua, 4; 1 ıcmizl, Daavat, 146; Ahmed b. Han bel, Müsned, l l ,  323. 
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Ebu'd-Derda'dan nakledildiğine göre Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel
lem- "Melikinizin katında en hayırlı, en değerli, dereceniz bakımından en yüksek, 
altın ve gümüş infak etmenizden daha üstün, düşmanınızla karşı laşıp onların bo
yunlarını vurmanızdan, onlarında sizin boyunlarınızı vurmanızdan daha hayırlı 
bir ameli size haber veriyim mi?" sorunca, ashabı, "evet, ey Allah' ın elçis i !" diye 
cevap verdi .  Bunun üzerine Resulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu. 
"Bu amel, Allah' ı zikretmektir. "529 

İmam Malik bu rivayeti mevkuf olarak Ebu'd-Derda'dan nakletmiştir. 

Muaz İbn Cebel şöyle demiştir: "İnsanoğlu zikirden daha fazla kendisini 
Allah'ın azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. "530 

Hz . Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- anmak, Allah Teala'yı anmaya bağ
lıdır. Kısacası zikir, Allah sevgisinin devam etmesi için bir vesiledir. Kalp açısın
dan zikir, ekin için su, hatta balık için su ne ise odur. Zikir olmadan yaşaması 
imkansızdır. Ancak zikir ile yaşayabilir. 

Zikrin çeşitli türleri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Allah\ isimlerini ve sıfatlarını anıp C'nu övmek. 

b) Allah ' ı  noksanlıklardan tenzih edip, O'na hamdetmek, tekbir getirmek, 
kelime-i tevhid söylemek ve O'nu yüceltmek. Son dönem alimleri zikir dedikleri 
zaman bu manayı kastederler. 

c) Allah' ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını hatırlamak. İlim ehlinin 
zikri böyledir. Daha doğrusu her üç zikirle de ilim ehli Rablerini anar. 

d) Allah' ı kendi sözü ile anmak. Allah Teala en güzel kendi sözü ile anı
lır. Çünk� O, şöyle buyurmuştur: r� ��j � � u �[j .ş}� y ._,;,_;.ı .j.-j 
�I .i�I (Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve onu ' 
Kıyamet günü kör olarak haşrederiz. )53 1  Buradaki zikirden maksat, O' nun Hz. 
Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- indirdiği sözüdür. Zikirle ilgili olarak bir baş
ka ayette ise Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Bunlar, iman edenler ve gönülleri 
Allah 'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah 'ı anmakla 
huzur bulur. "  

e) Dua. Allah'a dua etmek, O'ndan bağışlanma dilemek, O'na yakarmak 
da zikir kapsamına girer. 

Buraya kadar anlattıklarımız, zikrin beş türüdür.532 

529 Malik, Kur'an, 7.  
530 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239. 
531 Taha 201124. 
532 Celiıu'l-efham, s. 266-268. 



Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah 'ı anmaktan alıkoy
masın. Kim bunu yaparsa İşte onlar ziyana uğrayanlardır. 

Bu ayette, Allah ' ın zikrinden gafil kalıp nifaka bulaşan müminleri, münafık
ların fitnesinden sakındırma söz konusudur. 

Sahabeden birine hariciler kastedilerek "Onlar münafık mı?" diye sorulmuş. 
O da şöyle cevap vermiştir: "Hayır. Münafıklar Allah' ı çok az anarlar. " Çünkü 
Allah' ı  az anmak münafıkların alametidir. O'nu çok anmak ise nifaktan emin ol
mak anlamına gelir. Allah Teala kendisini çok anan kalbi nifak ile imtihan etmez. 
Bu imtihan O'nu anmaktan gafil olan kalpler içindir.533 
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1 0. Birin ize ölüm gelip de: "Rabbim beni yakın bir süreye kadar er
telesen de, sadaka versem, İyilerden olsam" diyeceği zaman gelmezden 
önce, size verdiğimiz rızklardan sarf edin. 

1 1 .  Allah, yaşama süresi dolduğu zaman hiçbir can ı  ertelemez. Allah 
yaptıkların ızdan haberdardır. 

533 el-Vabilu's-sayyib, s . 1 10 .  
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TEGABÜN SÜRESİ 

[ 1 8  AyetJ 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile 

1 .  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah 'ı tesbih eder. Mülk O'nun 
dur, hamd O'nadır. O'nun gücü her şeye yeter. 

2. Sizi yaratan Allah 'tır. Bununla beraber kiminiz kafirdir, kiminiz 
mü 'min. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 
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3. Gökleri ve yeri hakka dayalı olarak gerektiği gibi yaratmıştır. Size 
şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş O'nadır. 

4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduk
ların ızı da bilir. Allah kalplerde o/anıda bilendir. 

5. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar 
dünyada günahların ın cezasını çektiler. Aynca ahrette de onlar için acı 
bir azap vardır. 

6. Bunun nedeni onlara elçileri, açık deliller getirdiğinde "Bir insan 
mı b ize yol gösterecek?" deyip inkar etmeleri, yüz çevirmeleriydi. Allah 
ta hiçbir şeye m uhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmüştür. 

7. İnkar edenler, diriltilmeyecekferin i  ileri sürdüler. De ki: "Hayır 
Rabbime And olsun ki  m utlaka diri/tileceksiniz, sonra yaptıklarınız ke
sinlikle size haber verilecektir. Bu Allah 'a göre kolaydır. " 

8. Öyleyse Allah 'a, peygamberine ve indirdiğimiz nur d (Kur'an'a) 
inanın. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. 

9. Toplanma günü (hesap günü) için, sizi bir araya getirdiği zaman, 
işte o, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah 'a inanmış 
ve yararlı iş/er yapmışsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altla
rından ırmaklar akan Cennetlere sokar orada ebedi kalırlar. işte büyük 
başarı budur. 

1 0. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayan/ara gelince onlar da ateş halkı 
dır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası gidilecek ne kötü yerdir. 

1 1 .  Allah 'ın izni olmaksızın h içbir musibet isabet etmez. Kim Allah 'a 
inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. 

1 2. Allah 'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Yüz çevirirsen iz bilin 
ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. 

13 .  Allah O' dur ki, O'ndan başka ildh yoktur. Mü 'minler yalnız Al/ah'a 
dayanıp güvensinler. 

Tefsiri : 

Tevekkül edenlerin bir çok vasfı olmasına rağmen bu ayette sadece iman özel
likleri zikredildi. Bu da göstermektedir ki; iman tevekkülü çağrıştırmaktadır. Tevek
külün güçlü veya zayıf olması imanın güçlü veya zayıf olmasına bağlıdır. Ne zaman 
kulun imanı artarsa, tevekkülü de artar. Ne zaman da imanı zayıflarsa tevekkülü de 
zayıflar. Eğer tevekkülde bir zafiyet varsa, bu imanın zayıflığını gösterir. 

Kuşkusuz Allah Teala tevekkül ile ibadeti, tevekkül ile imanı ,  tevekkül ile 
Müslümanlığı , tevekkül ile takvayı ve tevekkül ile hidayeti bir arada zikretmiştir.534 

534 Tariku' l-hicreteyn, s.  2 3!--
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14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocukların ızdan bazıları size 

düşmandır. Onlardan sakın ın. Eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız mu
hakkak ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 

Tefsiri : 

Bu ayette geçen düşmanlık kelimesi ile çoğunluğun anladığı buğzedip karşı 
koymak anlamı kastedilmemiştir. Aksine hicret etmekten ,  cihada çıkmaktan, ilim 
öğrenmekten, sadaka vermekten ve bunlara benzer dini işler ile iyi amellerden 
babaları alı koyan sevgiden kaynaklanan düşmanlık kastedilmiştir. 

Bu konuda Tirmizl, İsra!l'den Simak ve İkrime kanalıyla şu rivayeti naklet
miştir: 

"Bir adam İbn Abbas'a 'Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocukların ızdan 
bazıları size düşmandır. Onlardan sakın ın! ' ayetini sordu. O da şöyle cevap ver
di: Burada bahsi geçen insanlar, Mekke halkından Müslüman olan kimselerdi . 
Bunlar, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanına gelmek istedikleri za
man, eşleri ve çocukları kendilerine ısrarla mani olmuşlardı . Daha sonra Hz . 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- yanına geldiler. Bu arada insanların dini 
ilimlerde ilerlediklerini gördüler. Bu yüzden eşlerini ve çocuklarını cezalandırma
ya yeltendiler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi : Ey iman edenler! Eş
lerin izden ve çocukların ızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının ."  Tirmizi 
bu rivayetin hasen-sahih olduğunu belirtmiştir.535 

Kulun eşi ve çocukları yüzünden kaybettiği kurtuluş ve kemal dereceleri ne 
kadar da çoktur. . .  Nitekim bir hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem
şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki çocuklar, cimriliğe ve Allah yolunda cihada 
çıkmaktan korkmaya neden olur. "536 

<( \ o� � ?,l �4 iİllj·:;� r-s-�-qjlJ �ıy1 L;..;� 
15 .  Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Bü

yük mükafat ise Allah 'ın yanındadır. 

Tefsiri : 

Ahmed İbn Hanbel, Zeyd İbn Habbab, Zeyd İbn Vakıd, Abdullah İbn Bür
yede ve onun babası kanalıyla şu rivayeti nakletmiştir: "Hz. Peygamber -sallallahu 

535 Tirmiz1, Tefs1ru" l-Kur"an. 64. 
536 Uddetu's-sabir1n, s. 64-65; Hadis için bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
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aleyhi vesellem- bize hutbe okuyordu. O sırada Üzerlerinde kırmızı gömlekler olan 
Hasan ile Hüseyin geldi. Onlar yürürken düşüyorlardı .  Bunun üzerine Allah 
Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- minberden indi ve onları alıp önüne oturttu . Sonra 
da şöyle buyurdu: Hak Teôlô 'nın 'Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir 
imtihandır. ' sözü ne kadar da doğrudur. Bu çocuklara baktım, yürürken düşüyor
lardı. Dayanamadım sözlerimi kestim ve onları kaldırdım. "537 Allah ResCılü'nün 
-sallallahu aleyhi vesellem- böyle davranması, onun küçüklere olan merhametinin ve 
şefkatinin bir yansımasıdır. Ayrıca ümmetine çocuklara karşı merhametli davran
mayı, şefkat göstermeyi ve yumuşak davranmayı öğretmesinden ileri gelir.538 

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük 
mükafat ise Allah 'ın yanındadır. 

Mukatil bu ayette geçen fitne (G) kavramını, ahiretten alı koyan meşguliyet 
olarak açıklamıştır. 

İbn Abbas da bu ayetin verdiği mesaj ı şu şekilde özetlemiştir: "Allah'a isyan 
konusunda onlara itaat etmeyin ! "  

Zeccac şöyle demiştir: "Allah Teala bu ayet ile vahyin ilk muhataplarına, 
malların ve çocukların imtihan vesilesi olduğunu bildirdi . Bu durum bütün ço
cuklar hakkında geçerlidir. Çünkü insan, evladına düşkündür." 

Bazen insan çocukları yüzünden Allah'a isyan edip harama bulaşır ve bC 
yük günah işler. Ancak Allah' ın bu durumdan koruduğu kimseler müstesnadır. 
Nitekim Hz. Peygamber' den -sallallahu aleyhi vesellem- nakledilen şu hadis de bunu 
göstermektedir: "Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- hutbe okuyordu. Bu esna
da Hasan ile Hüseyin geldi . Üzerlerinde kırmızı gömlek vardı . Yürürken düştüler. 
Bunun üzerine Allah Resulü -sallallahu aleyhi vesellem- minberden indi, onları aldı 
ve minbere çıkartıp kucağına oturttu . Sonra da şöyle buyurdu: Hak Teôlô 'nın 
'Doğrusu mallarınız ve çocukların ız sizin için bir imtihandır. ' sözü ne kadar da 
doğrudur. Bu çocuklara baktım, yürürken düşüyorlardı. Dayanamadım (sözleri
mi kestim ve onları kaldırdım. ) " 539 

İbn Mes'Cıd şöyle demiştir: "Sizden biri 'Allahım! fitneden sana sığınırım. ' 
şeklinde dua etmesin . Çünkü hepiniz fitnesi ile birliktedir. Çünkü Allah Teala 
şöyle buyurmuştur: Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir ( im
tihandır) . Fitneden Allah'a sığınmak isteyenleriniz, saptıran fitnelerden O'na 
sığınsın !  "540 

537 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
538 Uddetu's-sabirln, s .  65. 
539 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 354. 
540 İğasetu'l-leheffın, il, 160. 
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1 6. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah 'tan korkun. Dinleyin, itaat 
edin, kendi iyiliğin ize olarak mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kim 
nefsin in bencilliğinden ve açgözlülüğünden korunursa işte onlar kurtu
luşa erenlerdir. 

Tefsiri : 

İsar,541 bencillik ve açgözlülüğün zıddıdır. Kendisine karşı başkasını tercih 
eden kimse, ihtiyacı olan bir şeyi ona bırakmış demektir. Bencil ve açgözlü kim
se ise , sahip olmadıklarını bile elde etme hırsı taşır. Eğer bir şeyi elde ederse, 
bencilce ona sahip olur. Onu elinden çıkarmak istemez. Cimrilik, benciller ve 
açgözlülüğün bir sonucudur. Çünkü bencillik ve açgözlülük, cimriliği emreder. 
Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Bencillikten 
ve açgözlülükten sakının ! Çünkü bencillik ve açgözlülük, sizden öncekileri helak 
etti . Onlara cimri davranmalarını emretti , bu yüzden onlar da cimrilik yaptı. Ak
rabalık bağlarını kesmelerini emretti, akrabalık bağlarını kestiler. "542 

Cimrilik, bencillik ve açgözlülüğe olumlu yanıt veren tutumun adıdır. İsarda 
bulunan kişi ise , cömertliğin çağrısına uyan kimsedir. İnsanların ellerinde olan 
şeylere göz dikmeyen kimselerin bu cömertliği, gerçek cömertliktir. Ayrıca bu 
cömertlik, mal harcama şeklinde meydana gelen cömertlikten daha üstündür. 
Abdullah İbn Mübarek şöyle demiştir: "İnsanların ellerindeki mallara göz dikme
mek, mal harcayarak cömertlik yapmaktan daha üstündür. "543 
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1 7. Eğer Allah 'a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat 

yapar ve sizi bağışlar. Allah şükredenlere karşılık verendir, halimdir. 

1 8. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. 

541 İsar, kişinin başkasını kendisine tercih etmesine denir. [Mütercim] 
542 Ebu Davud, Zekat, 47; Ahmed b .  Hanbel, Müsned, i l ,  160. 
543 Medaricu's-salikin, il, 291 .  



TALAK SÜRESİ 
[ 12  AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerin i göze
terek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah 'tan korkun. Apaçık bir 
hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, ken
dileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah 'ın sınırlarıdır. Kim Allah 'ın sınırlarını 
aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bun
dan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. 

2, 3. İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler 
içerisinde (n ikahınız altında) tutun veya onlardan meşru ölçülere göre 
ayrılın. İçin izden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için 
yapın. İşte bu, Al/ah 'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim 
Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona bekle
mediği yerden rızık verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz 
Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. 
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Tefsiri : 

Boşama sırasında üç talakın zikredilmesi , ancak bir talak yerine geçer. Nite
kim bu ayetler buna şu bakımdan delil teşkil eder: Allah Teala kadınların iddet
lerine riayet edilerek boşanmalarını meşru kılmıştır. Buna göre kadınlar iddet
ten çıkıp temizlendikten sonra boşanırlar. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- hayızlı iken eşini boşayan Abdullah b .  Ömer'e hanımına 
dönmesini emretmiş, ne kastedildiğini açıklamak için de bu ayeti okumuştur. 
Burada kadınların hayız döneminden sonra iddetlerine başlama imkanı olduğu 
bir sırada boşanacakları kastedilmiştir. 

Peş peşe üç kez boşamanın haram olduğunu söyleyenler şunu ifade etmiş
lerdir: Erkeğin bu temizlik döneminde kadını bir kez daha boşama hakkı yoktur. 
Çünkü bu boşamada iddet gözetilmemiş olur. Çünkü iddet ilk boşamadan sonra 
başlar. İkinci boşamanın ise bir iddeti söz konusu olmaz.544 

Bu surenin başında Allah Teala, iddet süresi dolan kadınlar ile evliliği sür
dürme ve sona erdirme yetkisi ellerinde bulunan kocalara, eşlerini kendi evlerin
den çıkarmamalarını emretti. Eşlerine de evlerinden çıkmamalarını emretti. Bu 
durum, boşamadan sonra eşleri ile nikah bağını sürdürme hakkı bulunmayan 
adamların hanımlarını evlerinden çıkarabileceğine delalet eder. Çünkü Allah 
Teala boşanan kadınlar için birbirini zorunlu olarak çağrıştıran ve birbirinden 
ayrılmayan çeşitli hükümler zikretmiştir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Kocalar, eşlerini oturdukları evden çıkaramaz. 

b) Kadınlar kocalarının evlerinden çıkmazlar. 

c) İddet süresi dolmadan önce kadınlarla güzel şekilde nikah bağını sür
dürmek erkeklerin hakkıdır. Yine aynı şekilde güzellikle onları salmak da onların 
hakkıdır. 

d) Adaletli iki şahide müracaat edilir. Şahitler boşamanın ric'! olduğunu tes
pit içindir. Buradaki şahitlik ya farzdır, ya da müstehaptır. 

Allah Teala' nın bu konudaki hükmü ric'! talakla boşanan kadınlar hakkında
dır. Bunun hikmeti ise ayetin şu kısmı ile açıklanmıştır: "Bilemezsin, olur ki Allah, 
bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. " Burada ihtimal dahilinde gösterilen 
durum, ric'! talaktan vazgeçmektir. Selef-i salih!n ve onlardan sonra gelenlerin 
tefsiri bu şekildedir. 

İbn Eb! Şeybe, Ebu Muaviye ve Davud el-Evdi kanalıyla Şa'bl'nin "Bile
mezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir " ayeti hakkın-

544 İğasetu' l-lehefan, I,302-303. 
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da şöyle dediğini nakletmiştir: Belki de yaptığından pişman olursun. Böylece 
senin için tekrar hanımına dönme yolu açılmış olur.545 

Dahhak da ayetin bu kısmı hakkında şöyle demiştir: "Belki de boşayan kim
se, iddet süresi içerisinde tekrar hanımıyla birlikte olur. "546 

Ata, Katade ve Hasan-ı Basri de böyle demiştir. Daha önce de Fatıma bintü 
Kays' ın "Üçüncü boşamadan sonra yeni ne olabilir ki ! "  sözünü nakletmiştik. 
Bütün bunlar göstermektedir ki ; buradaki boşama ric'I talaktır. Bu hükümler de 
onunla alakalıdır. Hükmüne denk hüküm, merhametine eş merhamet bulun
mayan Allah Teala'nın hikmeti böyle tecelli etmiştir. Belki koca, yaptıklarından 
dolayı pişman olur. Şeytanın onunla eşi arasına sokuşturduğu kötülük bertaraf 
olur. Yeniden gönlü ona meyleder ve sonunda tekrar ona dönebilir. Nitekim Hz. 
Ali şöyle demiştir: "Eğer insanlar, talak konusunda Allah ' ın emrine uyacak olsa
lardı, hiçbir adam, asla boşadığı bir kadının arkasına düşmezdi . " 

Daha sonra Allah Teala bu boşanan kadınların mesken ihtiyacının karşı
lanmasını emretti : "Boşadığınız kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin 
bir bölümünde oturtun!"547 Bu ayetteki zamirlerin mercii aynıdır. Bu konuda 
kadınlar hakkında konan hükümlerin tamamı, birbiriyle irtibatlıdır. Bu konuda 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Nafaka ve mesken, 
kocasından ric'i talak ile boşanan kadının hakkıdır. "548 Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- bu hükmü Kur'an-ı Kerlm'den çıkarmıştır. Bu sözüyle yukarıdaki 
ayeti açıklamış, Hak Tea!a'nın muradını izah etmiştir. Böylece Kur'an ile Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- hükmünün uyum içinde olduğu ortaya 
çıkmıştır. Adaletten şaşmayan mizan da Kitab ve sünnetteki hükme muhalefet 
etmez. Kadının nafaka hakkı elbette vardır. 

Eğer kadın bfün talakla kocasından ayrılırsa, onun için namahrem olur. Diğer 
namahremlerle aynı hükme sahip olur. Aralarındaki kadının beklemesi gereken 
iddetten başka bir bağ kalmaz. Bu durumda şüphe veya zina yoluyla birleşilen 
kadınlar örneğinde olduğu gibi kadın için bir nafaka hakkı da yoktur. Çünkü na
faka sadece kadının kadınlığından yararlanma imkanından dolayı gerekir. Bfün 
talak ile boşanmış kadının iddet süresince kocasının ondan yararlanma imkanı 
yoktur. Eğer nafaka iddet bekleme için gerekli olsaydı bu durumda ölüm iddeti 
bekleyen kadın için de gerekirdi .  Zira iddet beklemeleri bakımından bfün talak 
ile boşanmış kadın ile kocası ölmüş kadın arasında asla bir fark bulunmamak
tadır. Çünkü her birisi kocasından ayrılmış ve iddet beklemeye başlamıştır. Her 
ikisinden de istifade imkanı kalmamıştır. Yine eğer ona mesken gerekseydi , bu 

545 İbn Ebl Şeybe, Musannef, V, 262. 
546 İbn Eb1 Şeybe, Musannef, V, 262. 
547 et-Talak 65/6. 
548 Nesfü, Talak, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 416.  
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kez nafaka da gerekirdi .  Nitekim böyle diyenler de vardır. Nafaka değil de sade
ce mesken hakkı vardır, şeklindeki bir. görüşe gelince, -hem nass hem de kıyas 
buna manidir. Bu görüş, Abdullah b. Abbas ve öğrencileri , Cabir b .  Abdillah , 
fakih sahabl hanımlardan birisi olan Fatıma bt. Kays - ki bu hanım konu ile ilgili 
münazaraya da giriyordu- gibi zevata aittir. Ahmed b. Hanbel ve tabilerinin, 
İshak b. Rahuyeh '  ve tabilerinin, Davud b. Ali ve tabilerinin ve diğer hadis ehli
nin görüşleri de bu doğrultudadır. 

Fukahanın bu konu hakkında üç görüşü bulunmaktadır. Bu görüşlerin tama
mı İmam Ahmed'den rivayet edilmiştir: a) Biraz önce zikredilen görüş. b) Bfün 
ialakla boşanmış kadın için hem nafaka hem de mesken hakkı vardır. Bu görüş 
Hz. Ömer, İbn Mes'Cıd ve Küfe fukahası tarafından benimsenmiştir. c) Nafaka 
hakkı yoktur, sadece mesken halikı vardır. Bu da Medine alimlerinin görüşüdür. 
İmam Malik ve İmam Şafii de bu görüştedir. 549 

Allah Teala bütün yaratılmışlara kendilerine ait bir kader/ölçü tespit etmiş
tir. Bu kader ilmi ve ayni olur. İlmi olan bilgiye dayalı takdirdir. Bir şeyin ilim, 
lafız ve kitapta takdiri ile olur. Tıpkı bir kulun kendi içinde söylemek, yazmak ve 
yapmak gibi dilediği şeyleri takdir etmesi gibi. Bunlar onun için bir kader haline 
gelir. Allah' ın yaratılmışların kaderlerini var etmeden ilminde ve kitabında takdir 
etmesi, sonra da bunları ilminde ve kitabından var olduğu biçimde yaratması da 
bu kabildendir. 550 

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış 
yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. "55ı 

Rabi' b. Huseym şöyle demiştir: "Allah Teala insanlara dar gelen her yerde 
bir çıkış yolu var eder. " Ebu' l-Aliye de şöyle demiştir: "Allah Teala her türlü zor
luktan bir çıkış yolu var eder. Bu çıkış yolu , hem dünyadaki hem de ahiretteki 
zorluk ve sıkıntılar içindir. Hak Teala müttakiler için hem dünyada hem de 
ahirette insanlara zor gelen, sıkıntılı olan durumlarda bir çıkış yolu ihsan eder. " 
Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: "Allah Teala yasakladığı şeylerden kurtulması 
için insanlara bir çıkış yolu gösterir." 

549 Zadu' l-maad, V, 526-528. 
550 es-Savfüku'l-mürsele, iV, 1361. 
551 et-Talak 65/2-3. 
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"Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine ge
tirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. "552 

Allah zorluk ve sıkıntı anlarında kendisine güvenenlere yeter. Kul her ne 
zaman Allah 'a karşı hüsnü zan besler, O'ndan güzel şeyler umar ve gerçek 
manasıyla O'na tevekkül ederse Allah Teala onun kendisi hakkında beslediği 
ümidi asla boşa çıkarmaz. Çünkü Hak Teala güzel şeyler umanların düşünceleri
ni ve iyi işler yapanların amellerini boşa çıkarmaz. Allah ' a  imandan sonra O'na 
güvenmek, O'ndan ummak ve O'na karşı hüsnü zan beslemekten daha çok gön
le rahatlık veren bir şey yoktur.553 

"Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona bek
lemediği yerden rızık verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. " 

Bu ayette Allah Teala kendisine tevekkül eden kimsenin ödülünü kendisinin 
ona yetmesi ve kafi gelmesi olarak belirlemiştir. 554 

Allah Teala tevekkülü, emredilen sebepleri yerine getirmek demek olan tak
vadan sonra bir konuma yerleştirmiştir. Takvadan sonra kul Allah'a tevekkül et
tiğinde Allah ona kafi olur. Nitekim başka bir ayette de şöyle buyurmaktadır: 
"Allah 'tan sakının! inananlar Allah 'a tevekkül etsinler. "555 Emrolunan sebepleri 
yerine getirmeden tevekkül etmek ve Allah bana kafidir demek sırf bir acizliktir. 
Buna biraz tevekkül karıştırılmış olsa bile bu acizlik tevekkülüdür. Kul tevekkülü 
acizliğe , acizliği de tevekküle dönüştürmemelidir. Aksine tevekkülünü, sarılmakla 
emrolunduğu şeyler arasına dahil etmesi gerekir ki maksat ancak bütün bu se
beplerle tamamlanır. 

Bu konuda şu iki zümre yanılgıya düşmüştür: Bir grup, isteklerin elde edilme
sinde tevekkülün tek başına yeterli bir sebep olacağını zannettiler ve bu yüzden 
Allah' ın hikmeti gereği müsebbeplere ulaştıran sebepleri terkettiler. Böylece bu 
sebepleri terketmeleri yüzünden bir tür aşırılığa ve acizliğe düştüler. Tevekkülün 
gücünün , bu sebepleri terketmekte olduğunu zannettiklerinden bütün düşünce
lerini bir noktaya yoğunlaştırıp onu bir tek düşünce haline getirdikleri için tevek
külleri zayıfladı. Bu bakımdan bunda bir kuvvet olsa bile diğer bir yönden zayıflık 
vardır. Her ne zaman tevekkül tarafı tek başına alınmak suretiyle kuvvetlense, te
vekkül mahalli olan sebepteki aşırılık tevekkülü zayıflatır. Zira tevekkülün yeri bu 
sebeplerdir, en mükemmeli de bu sebeplerde Allah'a tevekkül etmektir. Mesela 
çiftçi toprağı sürer, tohumu eker, sonra da bitmesinde ve filizlenmesinde Allah'a 

552 et-Talak 65/3 . 
553 Medaricu's-salikin, !, 471 .  
554 Medaricu's-salikin, l l l ,  273. 
555 Maide, 1 1  
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tevekkül ederse böyle bir tevekkül etmiş olur. İşte bu kimse tevekkülün hakkını 
vermiş ve toprağı boş bırakıp ekmemek suretiyle onun tevekkülü zayıflamamış
tır. Yolcunun, hızlı yürükmekle beraber yol almadaki tevekkülü ile aklı başında 
tedbirli insanların Allah'a itaat hususundaki gayretleri yanında O'nun azabından 
kurtulmak ve sevabını elde etmek hususundaki tevekkülleri de böyledir. İşte bu 
etkisini gösteren gerçek tevekküldür ve Allah Teala bunu gerçekleştirene kafidir. 
Acizlik ve kayıtsızlık tevekkülünün ise etkisi görülmediği gibi Allah Teala da böyle 
tevekkül edene de kefil değildir. Allah Teala, kendisine tevekkül eden kimseye 
ancak takva gösterdiği zaman kafi gelir. Takvası ise emrolunduğu sebeplere sarıl
maktır, onları terketmek değil. 

İkinci grup insanlar da, sebepleri ikame ettiler, sebeplerin müsebbeplerle 
bağlantısını (sebep-sonuç ilişkisini) kanun ve kader olarak kabul ettiler ve tevek
kül yönünden yüz çevirdiler. Bu grup, elde ettiklerini sarıldıkları sebeplerle elde 
etmiş olsalar da tevekkül edenlerin gücü kendilerinde yoktur. Allah Teala'nın 
yardımı, onlara kafi gelmesi ve onları savunması söz konusu değildir. Aksine 
tevekkülden eksilttikleri ölçüde yardımsız bırakılmışlardır, acizdirler. 

Kuwet, bütün kuwet Allah Teala'ya tevekküldedir. Nitekim, seleften bir zat 
şöyle der: İnsanların en güçlüsü olmak isteyen Allah'a tevekkül etsin. Tevekkül 
eden kimse için güç, kifayet, imdadına yetişme ve savunulma garantisi vardır. 
Bunlardan ancak, takva ve tevekkülden eksik tuttuğu kadarı kendisinden eksilir. 
Yoksa takva ve tevekkülü gerçekleştirdiğinde Allah o kimse için, insanlara dar 
gelen herşeyden bir çıkış yolu açmalıdır. Allah, o kimseye kafi ve yeterli olur. 

Sözün özü: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- insana, içinde kendi ol
gunluğunun zirvesi ve isteğine kavuşması bulunan bir şeyi , kendisine yararlı ola
nı şiddetle arzulaması ve bu uğurda gayret sarfetmesi yolunu göstermiştir. İşte o 
zaman, menfaati kayboluncaya kadar acizlik edip kayıtsız kalan, sonra da "Allah 
bana kafidir ve O ne güzel vekildir." diyen ve Allah Teala'nın kınadığı ve bu 
durumda kendisine kafi olmadığı kişinin aksine , o kimseye Allah ' ı  kafi görme 
(tahassüb) ve "Allah bana kafidir ve O ne güzel vekildir" sözünü söylemek fayda 
verir. Allah Teala, ancak takva sahibi olup kendisine tevekkül eden kimsenin 
vekilidir ve ona yeter.556 

Allah Teala kendisinin kuluna kafi olduğunu ifade ettikten sonra, bir ihtimal 
bazı insanlar Allah' ın hemen tevekkülden sonra kuluna yeteceği vehmine kapılır 
diye bunun hemen peşinden "Allah her şey için bir ölçü koymuştur . .  ayetini 
getirdi. Bu şu anlama gelir. Allah Teala her şey için bir vakit belirlemiştir. Hiçbir 
şey kendisi için belirlenen vakitten önce olmaz. Allah Teala her şeyi takdir ettiği 
vakte bırakır. Dolayısıyla tevekkül eden birinin acele edip "Allah'a tevekkül et
tim, O'na yalvardım yakardım, ama bir şey görmedim , kifayet (Allah' ın kuluna 

556 Zadu'l-maad, II , 364. 
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yetmesi) gerçekleşmedi . "  dememesi gerekir. Çünkü Allah Teala her şeyi takdir 
ettiği zamanda gerçekleştirir. Bu tür şeyler Kur'an ve sünnette çoktur. Bu ifade 
edilen, nasları anlama konusunda son derece önemli ve hassas bir meseledir.557 

4. Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlarla asla ay hali 
olmayanların ( iddetleri) hakkında şüphe ederseniz, onların iddeti üç ay
dır. Hamile olanların iddetleri ise, yüklerini bırakmalarıdır. Kim Allah 'tan 
korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir. 

5. İşte bu(nlar) Allah 'ın size indirdiği emir(ler) idir. Kim Allah 'tan kor
karsa onun günahlarını örter ve mükafatını büyütür. 

------ ------
557 İ ' lamu'l-muvakkıin, iV, 205. 
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6. O kadınları gücünüz yettiğinizce, kaldığın ız yerin bir kısmında 
iskôn edin. Onları dara koymak için onlara zarar vermeye kalkışmayın. 
Eğer onlar hamile iseler yüklerin i bırakıncaya kadar onlara nafaka ve
rin. Eğer onlar sizin için emzirirlerse onlara ücretlerin i verin. Aranızda 
ma 'ruf ile müşavere yapın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsan ız o 
halde onun (babası) için (çocuğu) başka bir kadın emzirir. 

7. Bolluk içinde olan bolluğuna uygun nafaka versin. Rızkı kendisi
ne daraltılan kimse de Allah 'ın kendisine verdiğinden infôk etsin. Allah 
hiçbir kimseye ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün ar
kasından kolaylık ihsan eder. 

8. Rabbinin ve peygamberlerinin emrine karşı başkaldıran nice ülke 
halkı vardır ki Biz, onları en şiddetli bir hesaba çekmiş ve onları görül
memiş bir azabla azablandırmışızdır. 

9. Sonunda onlar yaptıklarının cezasını tatmış oldular; işlerinin sonu 
da hüsran oldu. 

1 0. Allah onlar için çok şiddetli bir azab hazırlamıştır. Ey iman etmiş 
akıl sah ipleri -o halde- Allah 'tan korkun! Gerçek şu ki Allah size b ir Zikir 
(Kur'an) indirmiştir. 

1 1 .  İman edip salih amel işleyenleri karan lıklardan aydınlığa çıkar
mak için Allah 'ın (herşeyin hükmünü) açık açık ortaya koyan öğütlerini 
size okuyan bir Peygamber (göndermiştir). Kim Allah 'a iman edip sa
lih amel işlerse onu altından ırmaklar akan Cennetlere -kendileri orada 
ebedi ve devamlı olmak üzere- koyar. Allah on(lar)a gerçekten çok gü
zel bir rızık vermiştir. 

12. Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır. Buyruğu 
bunlar arasında iner, durur. Allah ' ın gerçekten herşeye kô.dir olduğunu 
ve muhakkak Allah ' ın, ilmi ile herşeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bi
lesin iz diye. 

Tefsiri : 

İddetin Hükümleri 

Bu konunun açıklamasını ,  bizzat Allah Teala kendi üzerine almış ve kita
bında en açık ve kapsamlı bir şekilde beyan etmiştir. İddet konusunda Kur'an' ın 
beyanı dışında kalacak hiç bir şekil bırakılmamıştır. Kur'an'da dört çeşit iddetten 
bahsedilmiştir. İddet türlerinin tamamı bunlardan ibarettir. 

Hamile Kadının İddeti : Hamile kadının iddeti, kayıtsız olarak çocuğunu do
ğurmasına bağlanmıştır. Bfün talakla ya da ric'i talakla boşanmış olması, kocası 
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ölmüş veya hayatta olması arasında fark yoktur. Yüce Allah: "Hamile olanların 
iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. "558 buyurmuştur. 

Bu ayette üç açıdan umumilik/genellik söz konusudur: 

1 .  Kendisinden haber verilen kimselerin genelliği . Bunlar hamile olan kadın
lardır ve bu ifade onların tamamını içine alır. 

2 .  "Ecel" (müddet) in genelliği: Müddet, hamile kadınlara izafe edilmiştir. 
Cemi isimlerinin ( ism-i cem) marife bir kelimeye izafe edilmesi, genellik bildirir. 
Dolayısıyla çocuğun doğurulması, onların müddetlerinin tamamı kılınmıştır; eğer 
o kadınlardan bir kısmının ondan daha başka müddetleri bulunsaydı, o zaman 
doğuma kadar bekleme, onların tümüne nisbet edilmiş bir müddet olmazdı. 

3. Mübteda ve haber marifedir: Mübtedanın marife olduğu açıktır. Haber ise 
masdarı müevvelin muzaf olması sonucu marife olmuştur. Mübteda ve haberin 
her ikisinin de marife olmaları dı:ırumunda, ikincinin birinciye hasrı gerekir. Ni
tekim: "���jı �I _,;._�lj �I JI �ı).Jı �i _;l;.ıı �İ � /Ey insanlar, muhtaç olanlar 
sizlersin iz; zengin olan ve övülmeye }ayık olan ise ancak Allah 'tır. "559 ayetinde 
bunun örneğini görmekteyiz .560 

Sahabenin büyük çoğunluğu, hamile olan kadının iddetinin doğurmak ol
duğuna bu şekilde delil getirmişler ve kocası henüz teneşir üzerinde olsa bile, do
ğumla iddetinin biteceğini belirtmişlerdir. Nitekim bizzat Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de, Eslemli Sübey'a'ya bu şekilde fetva vermiştir. Hz. Peygamber' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu hüküm ve fetvası, Kur'an' dan alınmıştır ve ona tama
men uygundur. 

b) Hayız Gören Kadının İddeti: Bunun süresi üç kur' (hayız ya da temizlik 
süresi) beklemektir. Yüce Allah: "Boşanmış kadınlar, kendi kendilerine üç kur' 
(hayız ya da temizlik süresi) beklerler. " 561 buyurur. 

c) Hayız Görmeyen Kadının İddeti : Bu da iki kısıma ayrılır: a) Henüz hayız 
görmeyen küçük çocuğun iddeti . b) Hayız halinden kesilmiş (ayise) kadının id
deti. Yüce Allah her iki kısmın da iddetlerini şu ayetle belirtmiştir: "Kadınlarınız 
içinde ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri 
hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır. "562 

d) Kocası Ölen Kadının Beklediği Vefat İddeti: Bunu da Yüce Allah şu ayetle 
açıklamıştır: "İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine 

558 et-Talak 65/4. 
559 Fatır 35/15. 
560 Bu ayette lafzatullah özel isim olduğu için marife, el-ğaniy kelimesi de el takısı aldığı için 

marifedir. Mübteda ve haberin marife olması hasrı/vurguyu gerektirir. 
561 el-Bakara 2/228. 
562 et-Talak 65/4. 
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dört ay on gün beklerler. " 563 Bu ayet kendisiyle gerdeğe girilen, girilmeyen; kü
çük ya da büyük olan hanımları içine almaktadır; hamile kadınlar ise bu ayetin 
hükmü içine girmemektedir_ Çünkü onlar: "Hamile olanların iddetleri, çocuk
larını doğurmaları ile tamamlanır. " ayeti ile bu hükmün dışında kalmaktadırlar. 
Bu ayette onların doğurmaları, bütün iddetleri sayılmış ve iddet doğuma has
redilmiştir_ Vefat iddeti bekleyen hanımlar ise böyle değildir; çünkü, ilgili ayette 
"beklerler" fiili mutlaktır ve bir genelliği (umumu) yoktur. Sonra: "Hamile olan
ların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. , , ,  ayeti, "İçin izden vefat 
edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. " 
ayetinden daha sonra nazil olmuştur. Yine: "İçin izden vefat edenlerin bırakmış 
olduğu eşler kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. , ,  ayeti ittifakla, hamile 
olmayan kadınlar hakkındadır. Çünkü, onun hamilelik süresi bu süreden daha 
fazla devam edecek olsa, doğuma kadar beklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
bu ayetin umumu (genel ifadesi) ittifakla tahsis görmüş bulunmaktadır. "Hamile 
olanların iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. ,, ayeti ise , ittifakla 
tahsis görmemiştir. Şayet bu konuda, hükmün böyle olduğuna dair sahih sünnet 
bulunmasaydı, konuyu Kur'an'a havale etmek gerekecekti. Kaldı ki, Kur'an· ın 
getirdiği hükmü, sünnet teyid etmekte ve onu takrir etmektedir. 

Bunlar, Allah' ın kitabında açıklanmış olan iddetlerdir. Ancak bu iddet çe
şitlerinden bahseden ayetlerden ne murad edildiği ve delalet ettikleri hususlar 
hakkında ihtilaflar vardır. Allah'a hamd olsun ki, sünnet bunlardan murad edilen 
manaları açıklamıştır. Biz burada, sözkonusu ihtilafları zikredecek, bunlar içeri
sinde hangisinin doğruya daha yakın ve evla olduğunu, sünnetin delaleti doğrul
tusunda bulunduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Bu ihtilaflardan birisi, selefin hamile bir kadının vefat iddeti beklemesiyle 
ilgili ihtilaflarıdır. Hz_ Ali , İbn Abbas ve sahabeden bir grup, dört ay on gün ya 
da doğum vaktine kadar olan zamandan en uzun müddet hangisi ise _ o kadar 
bekler; demişlerdir. Bu İmam Malik'in mezhebinde iki görüşten birisi olmaktadır. 
Sahm1n'un tercihi de bu şekildedir. 

Ebu Talib rivayetinde İmam Ahmed şöyle demektedir: "Hz . Ali ve İbn Abbas, 
hamile olan kadının vefat iddeti beklemesi konusunda: "En uzun süreyi bekler." 
demişlerdir. İbn Mes'Cıd ise : "Kim isterse, onunla mübahale ederim ki , kısa olan 
Nisa suresi (yani Talak sCıresi Bakara' dan) daha sonra nazil olmuştur." derdi.564 
"Doğurduğunda, (nikah için) helal olmuştur." şeklindeki Sübey'a hadisi onların 
arasında hükmetmektedir, İbn Mes'Cıd, Kur'an'a yorum getirmekte ve "Hamile 
olanların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. ,, ayetinin vefat iddeti 
bekleyen hanımlar için olduğunu, boşanmış kadınların da aynı şekilde doğurma-

563 el-Bakara 2/234. 
564 Buhar!, Tefsir, (Bakara Suresi) ,  4 1 ;  Ebu Davud, Talak, 47; Nesat, Talak, 56; İbn Mace, 

Talak, 7. 
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lan ile iddetlerini tamamlamış olacaklarını ve nikahlanmalannın helal olacağını 
belirtmiştir. Hamile kadının, organlan belirmemiş bir çocuk düşürmesi durumun
da iddeti tamamlanmış olmaz. El ve ayaklan belirgin hale gelmiş bir çocuğun 
düşmesi durumunda ise, bununla cariye azad edilmiş olur; iddet tamamlanır. 

Kadın doğurur, fakat karnında başka bir çocuk daha bulunursa, diğer çocu
ğu da doğurmadıkça, iddeti bitmiş olmaz. Hamile olmaması durumunda, vefat 
iddeti bekleyen kadının, kocasının kendisiyle gerdeğe girdiği evinden dört ay on 
gün ayrılmaması ve orada iddetini beklemesi gerekir. İddet, kocanın öldüğü ya 
da boşadığı günden itibaren başlar. " Buraya kadar olan kısım İmam Ahmed' in 
görüşüdür. 

Bu konuda İbn Abbas ve Ebu Hureyre (r.a . )  birbirleriyle tartışmaya girmiş 
ve Ebu Hureyre "Kadının iddeti doğurmasıdır." demiştir. İbn Abbas ise "İki müd
detten en uzun süreyi bekler. " demiştir. Sonunda Ümmü Seleme'yi hakem tayin 
etmişler ve ona gitmişler, o da Ebu Hureyre'ye hak vermiş ve Sübey'a hadisini565 
de delil olarak getirmiştir. 

İbn Abbas ' ın bu görüşünden vazgeçtiği de rivayet edilmiştir. 

Sahabe ve tabiinin büyük çoğunluğu ve dört imam: " İddeti, çocuğunu doğur
masıdır; isterse koca henüz teneşirde bulunsun, doğurur doğurmaz nikahlanması 
helal olur. " demişlerdir. 

"En uzun süre kadar beklemesi gerekir. " görüşünde olanlar, şöyle demekte
dirler: Vefat iddeti bekleyen hamile kadın, her iki ayetin de umumu içerisine gir
mektedir. Dolayısıyla en uzun süre ile iddet beklemediği sürece, iddetinden kesin 
olarak çıkmış olamaz. Bu ayetlerden birisinin umumunun diğerinin hususiliği ile 
tahsis edilmesi mümkün değildir. Çünkü her iki ayet de bir açıdan anım/genel, 
diğer açıdan da has/özeldir. Bazı şekillerin, her iki ayetin umumu altına girmesi 
yani umumun gereğiyle amel etme (imal} imkanı bulunmaktadır. Kadın, en uzun 
süreyle iddetini beklediği zaman; süreler içerisinde daha az olan, daha uzun olan 
içerisinde mündemiç bulunacaktır ve böylece her iki ayetin de umumu gereği 
hareket edilmiş olacaktır. 

Çoğunluk ulema, bunlara karşı üç şekilde cevap vermişlerdir: 
a) Sarih sünnet, itibanın sadece doğuma olduğuna delalet etmektedir. Nite

kim , Sahihayn'da. varid olduğu üzere, Eslemli Sübey'a'nın kocası vefat etmiş ve 
kendisini hamile olarak geride bırakmıştı . Kadın doğurmuş ve evlenmek istemişti. 
Ebu 's-Senabil kendisine : "Sen en uzun süreyi doldurmadıkça, n ikahlanamazsm. "  
demiştir. Kadın Hz. Peygamber'e -sallallahu aleyhi vesellem- sormuş, O da: "Ebu's
Senabil yalan söylemiş, Sen (nikah için) helal oldun. Dolayısıyla dilediğinle ev
len ! "  buyurmuştur. 

565 Malik, Talak, 30. 
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b) "Hamile olanların iddetleri, çocuklarım doğurmaları ile tamamlanır. " 
ayeti, "İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört 
ay on gün beklerler. "566 ayetinden sonra nazil olmuştur. Bu cevap Abdullah b .  
Mes'ud'a aittir. Nitekim Buharinin Sahih' inde şöyle rivayet edilmektedir: "Siz 
o kadın üzerine işi zorlaştırıyor ve ona ruhsat tanımıyor musunuz? Ben Allah' ı  
şahid tutarım ki, kısa olan Nisa (Talak) slıresi, uzun olandan (Bakara) sonra in
miştir: "Hamile olanların iddetleri, çocuklarını doğurmaları ile tamamlanır. "  ayeti 
daha sonradır. ! 

Bu cevap izaha muhtaçtır: Çünkü, bu sözün zahiri Talak süresindeki ayet, ta
rih bakımından daha sonra olduğu için Bakara süresindeki ayetten mukaddem
dir, dolayısıyla onu nesheder; anlamına gelmektedir. Ancak, "nesh" tabirinin sa
habe ve selef terminolojisinde, daha sonra gelenlere nisbetle çok daha geniş bir 
manası vardır. Çünkü onlar nesh tabiri ile üç mana kasdetmektedirler: 

1 )  Sabit bir hükmün, hitapla (nassla) kaldırılması . 
2) Zahirin delaletinin, ya tahsis ya da takyld yolu ile kaldırılması, Bu manada 

nesih, birinci manasından daha geneldir. 
3) Beyanı ,  harid bir delile bağlı olan lafızdan muradın ne olduğunun açıklan

masıdır. Bu üçüncüsü de daha önce geçen iki manadan daha genel olmaktadır. 
İşte lbn Mes'ud (ra . )  Talak suresinin daha sonra nazil olduğunu belirtmekle, 

iddetin doğumla sona ereceğini belirten ayetin Bakara süresindeki ayeti, eğer 
ayetin umumu murad ise , neshetmiş olduğunu; eğer umumu murad değil idiyse, 
tahsis etmiş olduğunu veya ondan muradın ne olduğunu açıklamak ve onun 
mutlak ifadesini kayıtlamak olduğunu belirtmiş; her üç ihtimale göre de. Talak 
süresindeki ayetin, Bakara süresindeki ayetin umum ve mutlak ifadesine takdi
minin gerekeceğine işaret etmiştir. Bu İbn Mes'üd'un fıkıhtaki kemalinin ve ilim
deki derinliğinin bir neticesidir ve bu fıkıh usulünün onlarda bir seciye ve meleke 
şeklinde bulunduğunu, ve hiçbir zaman bu konuda bir tekellüfe girmediklerini 
göstermektedir. Nitekim Arapça, meanl, beyan ve onlarla ilgili diğer ilimler de, 
onlarda bir meleke ve seciye şeklinde bulunuyordu. Onlardan sonra gelenler ise, 
onların tozlarına ulaşmaya çalışmak için kendilerini yormaktadırlar. Heyhat! O 
da nerde?! 

c) Farzedelim ki , doğumun esas alınacağına dair sarih sünnet yok ve Talak 
suresi de sonraki tarihli değil ; bu takdirde de yine Talak süresindeki ayetin takdi
mi, daha önce ifade ettiğimiz gibi, umumunun bulunuşu ve öbür ayetteki "bek
lerler" ifadesinin de mutlak oluşu gerekçesiyle vacib olacaktı. Meseleyi böylesi 
bir anlayışa havale etmek mümkün idi . Ancak pek çok kimseye göre kapalı kalışı 
ve inceliği sebebiyledir ki, konu, sünnetin beyanına havale edilmiştir. Tevfik an
cak Allah'tandır. 

566 el-Bakara, 2/234 
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"Hamile olanların iddetleri, çocukların ı  doğurmaları ile tamamlanır. ,, .  
ayetinin delaleti gereği, kadın ikiz çocuğa hamile olsa, her ikisini de doğurma
dıkça iddeti sona ermez. Ayet aynı zamanda, istibra yapması gereken kadınla
rın iddetlerinin de, çocuklarını doğurmaları olduğuna delalet etmektedir. Yine 
ayette , "hamillerini vaz etme" tabiri kullanıldığı için, çocuğu ölü ya da diri; tam 
ya da noksan; ruh üflenmiş veya üflenmemiş ne şekilde doğururlarsa doğursun
lar, iddetlerinin sona ereceğine delalet bulunmaktadır. 

"İçin izden vefat edenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört ay 
on gün beklerler. "567 ayeti ise , hayız görsün görmesin, sadece bu süre kadar bek
lemeleri ile yetinileceğine delalet etmektedir. Bu, çoğunluğun görüşü olmaktadır. 
İmam Malik ise şöyle der: Eğer bir kadının adeti senede bir defa ay hali görmek 
ise ve bu kadının kocası da ölürse , bu kadın hayzını görüp ondan temizlenme
dikçe (dört ay on gün beklese de) iddeti bitmez. Eğer hayız görmezse, kocanın 
vefatından itibaren tam dokuz ay bekler. Ondan, çoğunluğun görüşü doğrultu
sunda ikinci bir rivayet daha bulunmaktadır. Buna göre kadın, dört ay on gün 
bekler ve hayız görmesini beklemez.568 

Hayızdan kesilmiş ve daha henüz hayız görmemiş kadınların iddetini Allah 
Teala kitabında şöyle açıklamıştır: "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenler ile 
daha henüz hayız görmemiş olanların iddeti hususunda şüphe içindeyseniz, on
ların iddeti üç aydır. " 

Alimler hayızdan kesilme yaşını sınırlandırmada derin ayrılığa düşmüşlerdir. 
Kimileri elli yaşla sınırlandırmış ve "Kadın ellisinden sonra hayız olmaz." demiş
lerdir. Bu görüş, İshak' ın görüşüdür ve Ahmed' den (r.a . )  gelen bir rivayettir. Bu 
görüş sahipleri delil olarak Hz, Aişe'nin (r.a. ) :  "Kadın elli yaşına ulaşınca, hayız 
gören kadınlar sınırından çıkar. " sözünü ileri sürmüşlerdir. 

Bir grup ise altmış yaşı ile sınırlandırmış ve : "Kadın altmışından sonra ha
yız olmaz . "  demişlerdir. Bu, Ahmed'den gelen ikinci rivayettir. Ondan gelen bir 
üçüncü rivayete göre, Arap kadınlan ile başka kadınlar arasında fark vardır: Ha
yızdan kesilme sınırı Arap kadınlarında altmış, Arap olmayan kadınlarda ellidir. 
Kendisinden gelen dördüncü bir rivayete göre ise , elli-altmış arasında görülen 
kan, şüpheli kandır; kadın orucunu tutar, namazını kılar ve farz orucu kaza eder, 
el-Hıraki'nin tercihi budur. Yine Ahmed'den gelen beşinci bir rivayete göre de, 
kan elli yaşından sonra adet halini alır ve tekrar ederse hayız kanıdır, etmezse 
değildir. 

567 el-Bakara 2/234. 
568 Zadu'l-maad, V, 594-600. 
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Hayızdan kesilmenin süresi konusunda Şafü'nin açık ve net ifadesi bulun-
mamaktadır. Ona ait iki görüş vardır: 

1- Kadının yakınlarının hayızdan kesilme yaşıyla bilinir. . 

2- Bütün kadınların hayızdan kesilme yaşı gözönüne alınır. 

Birinci görüşe göre, gözönüne alınacak olan bütün yakınları mı yoksa asa
besi olan kadınlar mı ,  yoksa hassaten kendi bulunduğu şehirdeki kadınlar mıdır? 
Bu konuda üç ayrı bakış açısı vardır. Sonra yakınlar gözönüne alınır dendiğinde, 
onların adetleri ayrı ayrı olursa, adet süresi en az olana mı ,  yahut en çok olana 
mı, yoksa dünyada adet süresi en az olan kadına mı itibar olunur? Bu hususta 
da, üç ayrı bakış açısı vardır. 

İkinci görüş yani bütün kadınlar gözönünde bulundurulur görüşü Şafii'ye 
aittir. Sonra Şafü'nin arkadaşları bunun bir sınırı bulunup bulunmadığı hususun
da iki ayn görüş ileri sürmüşlerdir: 

1- Sınır yoktur: Şafü'nin ifadesinden anlaşılan budur. 

2- Sınır vardır. Sonra bu ikinci görüş sahipleri iki ayn görüş ileri sürmüşler
dir: 

a- Sınır altmış yaştır. Bunu Ebu' l-Abbas b. Kas ile Üstad Ebu Hamid söyle
miştir. 

b- Sınır altmış ikidir: Bunu da el-Mühezzeb'de Üstad Ebu İshak ile eş
Şamü'de İbnu's-Sabbağ söylemiştir. 

İmam Malik'in (r.a . )  arkadaşlan, hayızdan kesilme yaşı için herhangi bir sınır 
koymamışlardır. 

Aralarında Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de bulunduğu daha başkaları ise 
diyorlar ki: Hayızdan kesilme yaşı, kadına göre değişir. Bu yaşın, bütün kadınla
rın birleştiği bir sınırı yoktur. Ayette kastedilen her kadının kendisinin hayız gör
mekten ümidini kesmesidir. Çünkü ayette "hayızdan kesilme" anlamına gelen 
"ye' s" kelimesi, ümitvar olmanın zıttıdır. Kadın hayızdan ümidini kesmiş ve artık 
hayız görmeyi ümit etmiyorsa, yaşı kırk veya bu civarda da olsa ayise ( =hayız
dan kesilmiş) demektir. Başkası, elli yaşında da olsa hayızdan kesilmeyebilir. 

Zübeyr b. Bekkar kaydetmiştir ki, bazıları: "Elli yaşında ancak Arap kadın 
doğurur. Altmış yaşında ise yalnızca Kureyşli kadın doğurur." demişlerdir. Zübeyr 
b. Bekkar diyor ki: Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Rabla'nın kızı Hind, Musa b .  
Abdullah b. Hasan b. Hasan b. Ali b . Ebu Talib' i  - Allah ondan razı olsun
altmış yaşında iken doğurmuştur. Hz. Ömer' den sahih senedle rivayet edildiğine 
göre boşanan ve bir yahut iki hayız gören, sonra hayız hali ortadan kalkan ve 
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kalkmasının sebebini bilmeyen bir kadın dokuz ay bekler, hamile olduğu anlaşı
lırsa (doğuma kadar) ne ala, aksi takdirde üç ay iddet bekler. Aralarında Malik, 
Ahmed ve kadim görüşünde Şafü'nin de bulunduğu çoğunluk, bu konuda Hz. 
Ömer'e muvafakat etmiştir. Diyorlar ki: Kadın , hamilelik müddetinin çoğunlu
ğunu bekler, sonra da hayızdan kesilmiş kadının iddetini bekler ve sonra otuz 
veya kırk yaşında bile olsa başkalarıyla evlenmesi helal olur. Bundan çıkarılacak 
sonuç, Hz. Ömer ile ona uyan selef ve halef ulemasına göre, kadın elli yaşından 
önce, kırk yaşından önce hayızdan kesilebilir ve onlara göre kadınların hayızdan 
kesilmelerinin sınırlı bir vakti yoktur; aksine böyle birisi otuz yaşında hayızdan 
kesilebileceği gibi ,  başkası elli yaşına ulaşsa da hayızdan kesilmeyebilir. 

Hayız hali ortadan kalkan, ama bunun sebebini bilmeyen kadını dokuz ay 
geçtikten sonra hayızdan kesilmiş saydıklarına göre, ya alındığı takdirde kadının 
bir daha hayız göremeyeceği bir ilaç kullanmış olması , ya da ailesi ve akrabası 
kadınlar arasında yerleşik bir adet olması yollarından biriyle hayzının kesilme
sinin sebebini bilen kadının elli yaşına ulaşmamış bile olsa hayızdan kesilmiş 
sayılması daha münasiptir. Ama hayız hali hastalık, süt emzirme yahut hamilelik 
gibi bir sebeple ortadan kalkarsa, durum böyle değildir. Zira bu kadın hayızdan 
kesilmiş sayılmaz. Çünkü bu gibi haller ortadan kalkar. 

Şu halde üç basamak vardır: Birisi : Kadının bir yıl arayla hayızdan kesilmesi 
ve bu halin peşi peşine bir kaç yıl devam etmesi suretiyle kati bilinen bir hayız
dan kesilmeden ötürü hayız halinin ortadan kalkması, sonra bunun ardından 
erkeğin kadını boşaması. İşte bu durumdaki kadın ister kırk yaşında, ister daha 
küçük, isterse daha büyük olsun, Kur'an' ın ifadesine göre üç ay iddet bekler. 

Bu kadın üç ay beklemeye, sahabe ve alimler çoğunluğunun dokuz ay bek
lemesinden sonra bunun ardından üç ay daha beklemesine hükmettiği kadından 
daha layıktır. Zira o kadın hayız oluyordu ve hayızlı iken boşanmıştı; boşanmayı 
müteakip hayız hali ortadan kalktı , ama hangi sebeple kalktığını bilmiyordu. İşte 
böyle bir kadına hamileliğin çoğunlukla sona erdiği sürenin bitiminden sonra 
hayızdan kesilmiş kadın hükmü verildiğine göre, ya şu durumdaki kadına ne de
meli? İşte bu sebeple Kadı İsmail, Ahkamu' l-Kur'an adlı eserinde diyor ki : Allah 
Teala hayızdan kesilme meselesini şüpheyle birlikte zikrederek: "Kadınlarınız için
de hayızdan kesilenlerin iddetleri hususunda şüphe ederseniz, onların iddetleri 
üç aydır. buyurmuştur. Sonra Hz. Ömer' den (r.a . )  Kur'an' ın açık ifadesine uygun 
bir söz nakledilmiştir. Zira o demiştir ki: "Boşanan herhangi bir kadın bir-iki hayız 
görür, sonra hayız hali ortadan kalkar ve ne sebeple hayzının kesildiğini bilmezse 
dokuz ay bekler. Sonra üç ay iddet bekler." Hayız halini ortadan kaldıran sebebi 
bilmediğine göre, şüpheli bir durum sözkonusudur. İşte bu sebepten ötürü Hz. 
Ömer burada bu hükmü vermiştir. Buna uymak "Bir kimse, bir yahut iki talakla 
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karısını boşadıktan sonra kadının hayız hali ortadan kalksa ve kadın genç yaşta 
olsa, otuz sene iddet bekler, İki yıl geçtikten sonra bir çocuk dünyaya getirse ada
mı bağlamaz . "  diyenin görüşünden daha bağlayıcı ve daha münasiptir. Bu zat, 
geçmiş Müslümanların icma' ına muhalefet etmiştir. Zira onlar, kadın iddet için
de bulunduğu sürece doğan çocuğun, babanın nesebine katılacağı konusunda 
icma etmişlerdir. Şu halde herhangi bir kimsenin : "Bir adam karısını bir yahut iki 
talakla boşar ve kadın iddet içinde bulunduğu sürece aralarında birbirine mirasçı 
olma vs . gibi kan-kocalık hükümleri yürürlükte bulunur, ama kadın bir çocuk 
dünyaya getirirse doğan çocuğun nesebi adama bağlanmaz. "  demesi nasıl caiz 
olur? Oysa boşanma iddetinden anlaşılan o ki, bu iddet çocuğun kendisinden 
meydana geldiği zifaf olarak görülmüştür. Öyleyse dünyaya gelen çocuk adamı 
bağlamazken ,  kadın nasıl iddette olabilir? 

Ben derim ki : Bu Kadı İsmail ' in Ebu Hanife'ye yönelttiği susturucu itirazıdır. 
Çünkü Ebu Hanife'ye göre en kısa hamildik müddeti iki senedir; iddeti sırasında 
şüphe içinde olan kadın, hayızdan kesilme yaşına kadar iddette kalır ve böyle
ce iddetini tamamlamış olur. Kadı İsmail, aynı şekilde sonraki görüşüne göre de 
Şafü'ye susturucu itiraz yöneltmektedir. Ancak Şafü'ye göre hamilelik müddeti 
dört senedir; kadın bu süreden sonra bir çocuk dünyaya getirecek olursa boşandı
ğı adamdan iddet beklemekte olduğu halde, çocuğun nesebi adama bağlanmaz . 

Kadı İsmail diyor ki : Ümit kesmenin oranı birbirinden farklı olur. Ümitsizliğe 
düşmek, ümit etmek ve zannetmek kavramları da böyledir. Böyle olanlarda söz 
genişler. Bu ifadelerden biri kullanıldığı vakit meydanda olan mana derecesine 
indirilir, öylece anlaşılır. Mesela, insan, kendisine göre çoğunluk ihtimal hastanın 
iyileşmeyeceği yönünde olunca: "Hastamdan ümidimi kestim . "  ve yine kendi
sine göre çoğunluk ihtimal gelmeyeceği yönünde olunca da: "Kayıp adamım
dan ümidimi kestim." der. Oysa kayıp şahıs, yahut hastası ölse de: "Ben ondan 
ümidimi kestim. "  deseydi, insanlara göre söz yerli yerinde söylenmiş olmazdı. 
Ancak söylediği sözde kastettiği mananın anlaşılması durumu müstesna. Mesala: 
"Hastalığında ölecek korkusuyla endişe içindeydim. Ölünce ümitsizlik yerini bul
du." demiş olması gibi . Söz işte bu ve benzeri anlamlara yorumlanır. Ancak ümit 
kesme ifadesi kullanıldığında çoğunlukla ümit kesmede baskın taraf o şeyin ol
mayacağı yönünde olur. Ne ümidini kesen, ne de ümitvar olan kimse o şeyin 
olacağını yahut olmayacağını kesinlikle bilir. Allah Teala buyuruyor ki : "Evlenme 
ümidi kalmayan, ihtiyarlayıp oturmuş kadınlara, süslerini açığa çıkarmamak şar
tıyla dış elbiselerini çıkarmalarından ötürü bir günah yoktur. " Ümit etme (reca) ,  
ümidi kesmenin (ye's) zıttıdır. İhtiyarlayıp oturmuş kadının bazen evlenmesi 
mümkündür. Ancak halk nazarında baskın olan taraf, erkeklerin onlara rağbet 
etmeyecekleri yönündedir. Allah Teala buyuruyor ki: "Ümitsizliğe düşmelerinin 
ardından yağmuru yağdıran Odur." Ayette geçen kunO.t (ümitsizliğe düşme) ke-
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limesi, ye's gibidir. Yağmurun yağmayacağını kesin olarak bilmiyorlardı ; .  ancak 
yağması uzun süre gecikince kalplerine ümitsizlik düştü. Allah Teala buyuruyor 
ki: "Peygamberler ümitsizliğe düşüp yalan/andıklarını sandıkları bir sırada, onlara 
yardımımız yetişmiştir. " ümitsizliğe düşenlerin peygamberler olduğunu zikrettiği
ne göre bu, tam kanaat getirdikleri bir kesinlik olmaksızın kalplerine bir ümitsizlik 
düştüğüne delildir. Çünkü bu konuda kesin bilgi onlara ancak Allah katından ge
lir. Nitekim Hz. Nuh kıssasında: "Nuh'a :  'Senin milletinden inanmış olanlardan 
başkası inanmayacaktır. Onların yapageldiklerine üzülme . '  diye vahyolundu ."  
buyurmakta; Hz .  Yusuf kıssasında ise Allah Teala : "Ondan ümitlerini kesince, 
aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. " buyurmaktadır. Buradan açık 
bir şekilde anlaşılan onların ümitlerini kesmelerinin kesin bir bilgi olmadığıdır. 

İbn Ebl Üveys - Malik - Hişam b. Urve - babası (Urve b .  Zübeyr) sene
diyle bize rivayet olunduğuna göre, Hz. Ömer (r.a . )  verdiği hutbede: "Ey insan
lar! Biliniz ki , tamahkar olup ümit beslemek fakirliktir. Ümit kesmek, zenginliktir. 
Kişi bir şeyden ümidini kesince, ondan müstağni kalır." derdi . Görüldüğü üzere 
Hz. Ömer ümit kesmeyi (ye's ) ,  ümitvar olma ve tamahkarlık etme (tama' ) karşılı
ğı olarak kullanmıştır. Ahmed b. Muaddil ' in ,  eski bir şaire ait bir dişi deveyi tasvir 
eden şu; şiiri okuduğunu işittim 

"Sapsarı . . .  Abbasoğulları mirasından, 
Onu, koruluk içinde gizlendiği yataktaki , 
Bir ceylan gibi eyledim. 
Sağıldığı anda 'Bis! Bis ! '  sesini işitince , 
Boşaltıverir memelerindeki sütü. 
Artık nefsim ümit (tama) ve ye's arasında . . .  " 

Burada şair tama' kelimesini ye's mukabili kullanmıştır. 

Süleyman b .  Harb - Cerir b. Hazim - A'.meş - Sellam b. Şurahbil senediy
le bize rivayet edildiğine göre, Habbe b. Halid ile Seva b .  Halid, Hz. Peygamber'e 
-sallallahu aleyhi vesellem- gelip: "Bize bir şey öğret. " dediler. Sonra Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Başlarınız kımıldadığı sürece, hayırdan 
ümit kesmeyin . Çünkü her bir kul, kızıl olarak doğar, üzerinde bedenini örtecek 
incecik bir elbise bulunmaz. Sonra Allah onu rızıklandırır ve ona verir." 

Ali b. Abdullah' ın bize İbn Uyeyne'den rivayetine göre Hişam b. Abdulme
lik, Ebu Hazim'e :  "Ey Ebu Hazim ! Ne malın var?" diye sordu. O da: "En hayırlı 
mal, Allah'a güvenim ve insanların ellerindeki varlıklardan ümidimi kesmemdir. " 
dedi . Kadı İsmail diyor ki : Bu sayılamayacak kadar çoktur. (Kadı ismail'in söz
leri) bitti. 
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Üstadımız diyor ki: Bu konuda kadınların süregelen bir adetleri yoktur. Öyle 
ki, kimileri ergenlik yaşına girse de aybaşı, görmez; kimileri çok kısa aybaşı görür 
ve hayız halleri arasındaki zaman uzar ve hatta senede bir defa hayız olur. Bu 
yüzden alimler iki hayız arasındaki temizliğin bir sınırı bulunmadığında görüş bir
liğine varmışlardır. Kadınların çoğunluğu her ay bir kere hayız olur, hayız halleri 
çeyrek ay sürer ve temizlik zamanları ise bir ayın dörtte üçünü kapsar. Kimi ka
dınlar nem oranlarının düşüklüğünden dolayı, birkaç ayı hayızdan temiz olarak 
geçirir; kimi kadınlara kuruluk çabuk sirayet eder ve böylece hayızı kesil ir, elli ya
şından hatta kırk yaşından küçük olsa da hayızdan-nifastan tamamen kesilebilir; 
kimi kadınlara da kuruluk çabuk sirayet etmez ve dolayısıyla elli yaşını da geçse 
hayız görebilir . . .  Üstad devamla diyor ki: Ne Kur'an'da, ne de hadislerde ha
yızdan kesilmenin yaşı sınırlandırılmıştır. Şayet (ayette geçen) hayızdan kesilen
ler ifadesiyle elli, altmış yahut daha başka bir yaşta olanlar kasdedilmiş olsaydı 
"şu şu yaşa ulaşanlar" denirdi, "hayızdan kesilenler" denmezdi. Hem yukarıda 
da geçtiği üzere sahabe -Allah onlardan razı olsun- bundan Önce hayız hali 
ortadan kalkan kadını hayızdan kesilmiş saymışlardır. Hayızdan kesilmelerinin 
vaktinde de (bu halin) varlığı ihtilaflıdır, ittifaklı değildir. Hem Allah Teala: "Ha
yızdan kesilenler" buyurmuştur. Şayet bunun belli bir vakti olsaydı, gerek kadın, 
gerekse başkaları kadınların hayızdan kesilmelerini bilmede eşit konumda olur
lardı. Oysa Allah Teala "kadınlar" ifadesini hayızdan kesilenler olmakla tahsis et
miştir. Nitekim bu ifadeyi "daha henüz hayız görmemiş olanlar" diyerek de tahsis 
etmiştir. Şu halde hayız görmüş olan, hayız görmekten ümidini kesebilir. Bu ise 
şüphe içinde olmaktan farklı bir durumdur. Zira Allah Teala : "siz (erkekler) şüphe 
ederseniz" buyurmuş, "onlar (kadınlar) şüphe ederlerse" buyurmamıştır. Yani siz 
onların günleri konusunda şüphe eder kuşkuya düşerseniz, işte hükmü budur, 
tefsirciler cemaatinin söyledikleri değildir. Nitekim İbn Eb! Hatim'in tefsirinde 
Cerir ve Musa b .  Pi yen (hadisin metni bu şahsa aittir) - Mutarrif b. Tarif - Amr 
b. Salim senediyle rivayetine göre Übey b. Ka'b anlatıyor: "Ey Allah'ın RasCılü! 
Medinede bir takım insanlar, küçük, yaşlı ve hamile kadınların iddetleri konusun
da Allah' ın Kur' an' da zikretmediği şeyleri söylüyorlar. " dedim . Bunun üzerine Al
lah Teala bu süredeki şu ayetleri indirdi : "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenler 
ile daha henüz hayız görmemiş olanların iddeti hususunda şüphe içindeyseniz, 
onların iddeti üç aydır. Gebe olanların iddeti doğum yapmalarıyla tamamlanır. 
"Hamile bir kadının iddeti doğum yapıncaya kadardır. Doğum yapınca iddeti 

sona erer. Cer!r'in rivayet ettiği metne göre Übey b. Ka'b şöyle anlatıyor: "Ey 
Allah' ın RasCılü! Medine halkından bazı kimseler kadınların iddetleri hakkında 
gelen Bakara süresindeki ayet inince : 'Kadınların iddetleri konusunda Kur'an' da 
bazı hususlar zikredilmedi . Küçük kadınların, hayızdan kesilen yaşlı kadınların 
ve hamile olanların iddetleri açıklanmadı . '  dediler. " dedim. Bunun üzerine hayız-
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dan kalan kadınlar hakkında: "Kadınlarınız içinde hayızdan kesilenlerin iddetleri 
konusunda şüphe ederseniz . . .  " ayeti indi. Sonra İbn Ebl Hatim: "Kadınlarınız 
içinde hayızdan kesilenler. . .  " ayetini Said b .  Cübeyr' in : "Yani hayızdan kesilme 
yaşına girmiş olup hayız görmeyen yaşlı yahut hayızdan kalmış ve artık hiç hayız 
görmeyen kadınlar. . .  " diye tefsir ettiğini; ayetteki "şüphe ederseniz" kısmını ise 
"Kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır. " diye yorumladığını rivayet eder. 
Mücahid'in de "şüphe ederseniz" kısmını "Hayızdan kalmış olan, yahut henüz 
hayız görmemiş bulunan kadının iddetini bilmiyorsanız, onların iddetleri üç ay
dır. " diye tefsir ettiğini nakletmiştir. Şu halde Allah Teala'nın "şüphe ederseniz" 
sözünden maksadı şudur: Onların hükümlerini soruyor, hükümlerini bilmiyor ve 
bu konuda kuşku duyuyorsanız, size bunu açıkladık. İşte bu kalbinde şüphe ve 
tereddüt kalksın diye kulun açıklanmasını talep ettiği, Allah'ın ona olan nimetine 
beyandır. Ama ilim talebinden yüz çeviren kimse için bu sözkonusu değildir. 
Hem kadınlar hayızın başlangıç yaşında da birbirlerine eşit değillerdir. Kimisi on, 
kimisi on iki, kimisi on beş , kimisi de daha ileri yaşta hayız görmeye başlar. Aynı 
şekilde hayızdan kesilme yaşı olan "hayız yaşının sonu" hususunda da birbirle
rine eşit değillerdir. Hadiseler buna şahittir. Hem ayrıca alimler ergenlik yaşına 
girdiği halde hayız görmeyen kadının, üç ay mı, yoksa hayız hali ortadan kal
kan ama sebebini bilmeyen kadın gibi bir sene mi iddet bekleyeceği konusunda 
ihtilafa düşmüşlerdir, Bu konuda İmam Ahmed'in iki rivayeti vardır. Ben derim 
ki : Alimlerin çoğunluğu üç ay iddet bekleyeceğini söylemişler ve üç ay iddet 
beklemeyi icabettiren küçüklük için bir sınır koymamışlardır. Aynı şekilde üç ay 
iddet beklemeyi gerektiren yaşlılık için de bir sınırın olmaması gerekir. Bu açıktır. 
Allah'a hamdolsun.569 

569 İbn Kayyim el-Cevziyye, Za'du'l-Mead, İklim Yayınları: 6/240-247. 



TAHRİM SÜRESİ 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Ey Peygamber! Eşlerin in rızasını gözeterek Allah 'ın sana helôl 
kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun ? Allah çok bağışlayan, çok 
esirgeyendir. 

2. Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. 
Sizin yardımcınız Allah 'tır. O, b ilendir, hikmet sahibidir. 

3. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, 
o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, 
Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygam
ber bunu ona haber verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygam
ber: Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi. 

4. Eğer ikiniz de Allah 'a tevbe ederseniz, (yerinde olur). Çünkü kalp
leriniz sapmıştı. Ve eğer Peygamber'e karşı b irbirin ize arka çıkarsanız 
bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyile
ridir. Bunların ardından melekler de (onai yardımcıdır. 
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5. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, ken<Jini Allah 'a 
veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, Allah 'ın 
uçsuz bucaksız m ülkünün yaratılışını düşünen, dul ve bakire eşler verir. 

Tefsiri : 

�_,il � .ill (Çünkü kalpleriniz sapmıştı. ) ifadesinde iki kişiye göste
ren zamire, çoğul bir isim idafe edilmiştir. Bunun izahını şu şekilde yapabiliriz: 
Araplar, mudafun ileyhin durumuna göre mudafı müfret, tesniye ve cemi olarak 
getirirler. Eğer müfredi müfrede idafe ederlerse, mudafı tekil olarak kullanırlar. 
Mudafı çoğul bir kelimeye veya çoğul zamire idafe ederlerse çoğul olarak ge
tirirler. Şayet muda.fı tesniyeye ida.fe ederlerse , fasih olan kullanıma göre çoğul 
olarak getirirler. Tıpkı �_,il � .ill (Çünkü kalpleriniz sapmıştı. )  ayetinde ol
duğu gibi .  Burada iki kalp söz konusu olmasına rağmen, fasih olan uygulamaya 
uygun olarak kalp kelimesi çoğul olarak gelmiştir. Şu ayet-i kerimeyi de buna 
örnek olarak verebiliriz: ; ı;.- 4-�1 ı_,;.h;\j ;_; _;l..:Jlj LLL:Jlj (Hırsızlık eden erkek ve 
kadının ellerin i  kesin!)570 Araplar da şöyle der: ��i '-:"_;-Pi (O ikisinin boyunla
rını vurun! ) .  Bu, Arapların kullanımları içinde en fasih olandır.571 

6. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten koruyun. Onun başında, iri gövdeli, haşin, Allah 'ın kendilerine 
buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildik/erin i  yapan melekler vardır. 

Tefsiri : 

Bazı kullar Allah'ın kendilerine emrettiklerini yapmasa bile yine de O'na is
yan etmezler. Yapamadıklarını acizlikten dolayı yapamamışlardır. Ama melekler 
böyle değildir. Onlar, Allah ' ın emirlerini yerine getirme konusunda güç sahibi 
varlıklardır. Asla verilen görevi yerine getirmekten aciz değillerdir. Allah' ın kendi
lerine verdiği emre isyan etmezler. İşte ayette bunlar haber verilmiştir. 

Her şeye bir melek görevlendirilmiştir. Denizler için de görevlendirilmiş me
lekler vardır. Bunlar, denizlerin kara parçalarına taşıp burada yaşayan insanları 
boğmasına mani olurlar. 

İnsanların hem iyi hem de kötü amellerini yazıp kaydetmek ve korumak için 
de melekler görevlendirilmiştir. 

570 el-Maide 5/38. 
571 es-Savfüku'l-mürsele, 1 ,  32. 
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İşte bu ve daha başka nedenlerden dolayı, meleklere iman etmek imanın 
olmazsa olmaz bir şartı olmuştur. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberle
rine , ahirete ve kaza ve kadere iman etmek imanın altı şartını oluşturur. 

Bu anlattıklarımız anlaşılınca alemdeki bütün hareketlerin melekler tara
fından yapıldığı belli olur. Onların Allah' ın emri ve iradesi ile hareket etmeleri 
itaattir. Gerçekleşen her şey şeriat ve kader şeklinde Allah' ın muradının yerine 
getirilmesidir. Melekler bunları Allah' ın emri ile gerçekleştirir. Bundan dolayıdır 
ki; melek kelimesi elçilik anlamına gelen � _,J":/ı kökünden türetilmiştir. Çünkü 
onlar, Allah Teala'nın emirlerini yerine getiren elçilerdir.572 

7. Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin! Siz ancak işlediklerinizin ceza
sını çekeceksiniz (denilir) . 

8. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah 'a dönün. Umulur 
ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte 
iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar 
akan Cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) 
nurları aydınlatıp gider de, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamam
la, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin" derler. 

Tefsiri : 

Allah Teala kulların hoşlanmadıkları amellerini örtecektir. Böylece onla
rı kötü amellerinin şerrinden koruyacaktır. Onların sevdiklerini de kendilerine 
nasip edecektir. Bu da Cennete girmesiyle olacaktır. Ancak Allah Teala bütün 
bunların gerçekleşmesini tevbe-i nasCıha (samimi tevbeye) bağlamıştır. c__,..a:.ll ke
limesi J_,.,.; veznindedir. Mübağala ifade etmesi için �ü sigasından udCıl yoluyla 
bu hale getirilmiştir. Tıpkı .>}:..!Jı ve ;..,..;..a.ll kelimelerinde olduğu gibi .  

C � 0 maddesi bir şeyin yabancı karışımlardan ve h ilelerden halis olması 
anlamına gelir. Ana kök itibari ile halis olmak anlamına gelen � ile birleşmek-

572 Ravdatu' l-muhibbin, s .  68. 
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tedir. Tevbe ,  ibadet ve istişare konusunda bu kelime kullanıldığı zaman, bunların 
her türlü aldatmadan, eksiklikten ve fesattan uzak olduğunu ve en mükemmel 
şekilde meydana geldiklerini ifade eder. �\ aldatmanın zıddıdır. 

Selef-i salihln samimi tevbe kavramını farklı lafızlarla izah etmişlerdir. Ancak 
bunların tamamı aynı anlam etrafında dönmektedir. Mesela Hz. Ömer ve Übey 
İbn Ka'b şöyle demişlerdir: "Samimi tevbe , kulun işlediği günaha, bir daha dön
memesi anlamına gelir. Tıpkı sütün çıktığı memeye bir daha dönmediği gibi . "  
Hasan-ı Basri ise şöyle demiştir: Samimi tevbe, geçmişte yaptıklarına pişman 
olup, bir daha onlara dönmemek üzere kararlı olması anlamına gelir. " Kelbl de 
şöyle demiştir: "Samimi tevbe; dil ile bağışlanma dileyip, kalp ile pişman olmak 
ve bedene sahip olmaktır." Said İbn Müseyyeb de şöyle demiştir: "Samimi tev
be, nefislerinize nasihat edeceğiniz tevbedir. Allah Teala bu kelimeyi tevbe edene 
nasihat eden anlamında kullanmıştır. Bu lafızda, '-!J.ri' ve '-!JW örneğinde ol
duğu gibi udul vardır. " 

Bu kelimeyi ism-i mef'ul olarak kabul edenlere göre ·C� tevbe edenin 
samimi olduğu ve hiçbir hile karıştırmadığı tevbeyi niteler. 

Bu kelime iki şekilde kullanılmış olabilir: 

a) ism-i mef'ul manasına. c� kelimesi, hakkında samimi davranılan an
lamına gelir. Tıpkı ;,,_} ..> kelimesinin binilen ;  �# kelimesinin sağılan anlamına 
geldiği gibi. 

b) İsm-i fa.il manasına. Halis ve sadık örneklerinde olduğu gibi samimi an
lamına gelir. 

Muhammed İbn Ka'b el-Kurazl şöyle demiştir: "Samimi tevbede şu dört şey 
bulunur: 

a- Dil ile bağışlanma istemek. 

b- Beden ile günah işlememek. 

c- Kalpte günaha dönme düşüncesi taşımamak. 

d- Kötü arkadaşlardan uzak durmak. 

Kanaatime göre samimi tevbe kavramı şu hususları içerir: 

a) Yapılan tevbe ve istiğfar, bütün günahları kapsayacak şekilde olmalı . 

b) Kişi bütün varlığı ile tevbe konusunda tamamen dürüst ve kararlı olmalı. 
Bu konuda her hangi bir tereddüt taşımamalı. Tevbeden dolayı kendisine kızma
malı ve tekrar günah için fırsat kollamamalı. Aksine bütün iradesi ve kararlılığıyla 
tevbeye yönelmelidir. 

-
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c) Kişi ihlasına zarar veren her türlü çirkinliklerden ve şaibelerden uzak 
durmalı .  Sırf Allah'tan korktuğu, O'nun katındakilere rağbet ettiği ve verece
ği cezalardan çekindiği için tevbe etmelidir. Makamını, saygınlığını, derecesini, 
toplum içindeki öncü kişiliğini ,  durumunu, kuvvetini ve malını korumak, insan
ların övgüsünü kazanmak ya da onların yergisinden kurtulmak, sefih kimselerin 
kendisine musallat olmasından korunmak, dünyalık hevesinin kalmaması, bitip 
tükenmesi gibi ihlasına ve samimiyetine zarar veren nedenlerden ötürü tevbe 
eden kimse gibi olmamalıdır. 

Bu maddelerden ilki tevbe edilen günahlarla; ikincisi, tevbekarın zatı ile; 
üçüncüsü de tevbe edilen yüce yaratıcı ile ilgilidir. 

Tevbenin samimi olması,bütün günahları kapsaması ile tevbe edenin sami
mi ve dürüst olmasına bağlıdır. Hiç kuşkusuz bu tevbe bağışlanmayı gerektirir. 
Bütün günahları yok eder. Dolayısıyla bu, normal tevbeden daha etkilidir. 

Yalnızca Allah ' tan yardım diler, sadece ona güveniriz. Ancak onun sayesin
de güç kuvvet vardır.573 
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9. Ey peygamber! Kafirlerle ve m ünafıklarla cihdd et ve onlara karşı 
sert davran! Varacakları yerleri Cehennemdir onların '  O, ne kötü dönüş 
yeridir! 

1 O. Allah kafirlere Nuh 'un karısı ile Lut 'un karısını misal olarak gös
terdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun (n ikfıhı )  altında idiler. 
İkisi de kocalarına (davalarında) hainlik ettiler de kocalarının kendileri
ne Allah 'a karşı hiçbir faydaları olmadı. Ve ikisine de: ''Ateşe girenlerle 
beraber siz de girin" denilecek. 

573 Medaricu's-salikln, 1 ,  309-310 .  
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1 1 .  Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o: 
"Rabbim, benim için nezdinde Cennet' te bir ev yap. Firavun'dan ve 
onun amelinden ben i kurtar ve o zalimler topluluğundan beni esenliğe 
çıkar" demişti. 

12. Ve namusunu sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem 'i de (mi
sal verdi) .  Biz ona ruhumuzdan üfürmüştük. O da Rabbinin kelimelerini 
de kitaplarını da tasdik etmişti ve o itaat edenlerdendi. 

Tefsiri : 

Bu ayetler de biri kafirlere , ikisi müminlere olmak üzere üç misal verildi. 
Kafirlerin misali şunu içirmektedir: Kafir kimse, inkarı, Allah'a ,  peygamberine ve 
dostlarına yaptığı düşmanlık yüzünden cezalandırıl ır. İnkarı söz konusu iken, mü
minlerle arasında bulunan kan bağı, evlilik yoluyla meydana gelen akrabalık ve 
diğer bağlar kesinlikle ona fayda sağlamaz. Çünkü kıyamet günü, peygamberler 
vasıtasıyla Allah ile kurulan bağ dışında ne kadar bağ varsa hepsi kopar. Eğer, 
iman olmadan akrabalık, evlilik yoluyla meydana gelen hısımlık ya da nikahın 
bir faydası olsaydı, Hz. Nuh ve Lut ile hanımları arasında olan bağın faydası 
olurdu. Hakikat şu ki, bu peygamberler hanımlarına Allah'ın cezası karşısında 
hiçbir şey yapamazlar. Bu yüzden onlara "Ateşe girenlerle beraber siz de girin" 
denilecektir. 

Konuyu toparlayacak olursak bu ayet, Allah'a isyan içinde yüzen ve O'nun 
emirlerine muhalefet eden kimselerin, akraba ya da yabancı olan başkasının 
iyiliklerinin kendilerine fayda vermesini uman kimselerin bu ümidini kırmıştır. 
Hatta bu umduğu kimselerle dünyada iken çok samimi ilişkileri olsa dahi bu 
durum değişmez. Peygamberlikten ,  babalıktan ve kan-koca olmaktan daha bü
yük bir bağ olamaz. Buna rağmen, Hz. Nuh oğluna; Hz. İbrahim babasına; Hz. 
NCıh ve LQt hanımlarına Allah katında bir fayda sağlayamayacaktır. Nitekim bu 
konuyla ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Akrabanızın da evladını
zın da size h iç faydaları olmaz. Kıyamet gününde sizin aranızı ayıracaktır. Allah 
yaptıkların ızı en :yi görendir. "574, "O günde kimse kimseye birşey yapamaz ve o 
günde emir yaln ız Allah 'ındır. "575, "Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kim
se başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. "576, "Ey insanlar! Rabbinize 
karşı gelmekten sakın ın. Ba1Jar , . . "l oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeye
ceği günden korkun. Allah 'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın 
sizi aldatmasın .  Allah 'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. "577 Bütün bu 
ayetler müşriklerin bir gerçeğe dayanmayan arzularının asılsız oluğunu açıkla
maktadır. Çünkü müşrikler, Allah 'ın dışında yapıştıkları akrcıbalık, evlilik yoluyla 

574 el-Mümtehıne 60/3 . 
575 el-İnfitar 82/19. 
576 el-Bakara 2/48. 
577 Lukman 31/33. 
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doğan hısımlık, nikah ve arkadaşlık bağlarının kıyamet günü kendilerine yardım 
edeceğini ,  Allah' ın azabından koruyacağını ve kendilerine O'nun katında şefaat 
edeceklerini umuyorlardı. İşte bu, insanoğlunun dalalete düşmesinin ve şirke 
bulaşmasının temelinde yatan düşüncedir. Bu, Allah' ın kati surette bağışlama
yacağı şirkin ta kendisidir. Allah Teala bütün peygamberlerini ve kitaplarını bu 
düşünceyi çürütmek ve bu düşünceye sahip olanlarla savaşmak için indirmiştir. 

Müminlere verilen misali ise şu şekilde maddeleştirebiliriz: 

a) Firavun'un hanımının misal olarak verilmesi : Bu örnek ile verilen mesaj 
şudur: Mümin kimsenin kafir biri ile bir bağının olması , inkar ve amel bakımın
dan ondan farklı olduğu sürece kendisine zarar vermez. Başkasının isyanı Allah'a 
itaat eden mümine ahirette asla zarar vermez. Ancak insanların Allah ' ın emrini 
hiçe saymaları yüzünden yeryüzünde kendilerine verilecek ve herkesi kapsaya
cak cezalardan zarar görebilirler. 

Firavunun hanımı, onunla arasında olan ilişkiden dolayı bir zarar görme
yecektir. Halbuki o, kafirlerin en beteri idi. Hz. Nuh ve LCıt'un hanımlarına ise 
kocalarıyla olan ilişkileri bir fayda vermeyecek. Oysa eşleri, alemlerin Rabbinin 
elçileri idi . 

b) Hz. Meryem' in misal olarak verilmesi: Hz. Meryem' in ne mümin, ne de 
kafir bir kocası vardı. 

Bu ayetlerde Allah Teala üç kadından bahsetti: 

a) Salih biriyle evli kafir kadın. 

b) Kafir biriyle evli imanlı kadın. 

c) Ne kafir, ne de mümin biriyle ilişkisi olmayan, bekar biri . 

Bu gruplardan ilkine giren kadınlara, akrabalık bağları ve ilişkileri hiçbir şe
kilde fayda vermez. İkinci gruba girenlere ise, akrabalık bağları ve ilişkileri asla 
zarar vermez. Üçüncü gruba girenlere ise , herhangi bir şekilde evlilik bağlarının 
olması zarar vermez. 

Bu örneklerde surenin genel akışına uygun fevkalade güzel manalar var
dır. Şöyle ki; bu ayetler, Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- eşlerinden 
bahsedildikten ve onları Allah Resulü'ne karşı birleşmekten sakındınldıktan 
sonra gelmektedir. Böylece onlara şu mesaj verilmektedir: Eğer siz Allah'a ve 
Peygamber' ine -sallallahu aleyhi vesellem- itaat etmezseniz ve ahiret hayatını iste
mezseniz, Allah'ın elçisi ile evli olmanız size bir fayda sağlamaz. Tıpkı Hz. NCıh'un 
ve LCıt'un hanımlarına peygamberle evli olmalarının fayda sağlamadığı gibi . Bu 
yüzden bu surede akrabalık bağları değil de , sadece nikah bağı zikredildi. 

Yahya İbn Selam şöyle demiştir: Allah Teala ilk misali Hz. Aişe ile Hz . 
Hafsa'yı sakındırmak için verdi. İkinci misali ise ,  onları Allah'a itaate sımsıkı sa-
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rılmaya teşvik için getird i .  Hz Meryem' in müminlere misal olarak sunulmasının 
da bir ibretlik yönü vardır. Şöyle ki; Hz. Meryeme, Allah ' ın düşmanı Yahudilerin 
attığı iftira, kendisine ve oğluna Allah'ın beri olduklarını belirttiği şeyleri nispet 
etmeleri asla ona zarar vermez. Çünkü o, gerçekten sadık bir kadındı. Hak Teala 
onu, bütün kadınların efendisi yapmıştı . Hasılı salih birine, facir ve fasık kimsele
rin karalamaları bir zarar vermez. 

Yine bu ayetlerde, bu surenin ifk hadisesinden sonra inmesi durumunda 
müminlerin annesi Hz. Aişe teselli edilmiştir. Eğer bu sure ifk hadisesinden önce 
nazil olmuşsa, bu durum da Hz. Aişe'nin, yalancıların iftira atmalarına karşı bir 
hazırlanması söz konusudur. Ayrıca bu ayetlerde, Hz. Nuh ve LCıt'un hanımla
rının örnek olarak verilmesi, Hz. Aişe ve Hafsa'yı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- hakkında yaptıkları plandan sakındırma da mevcuttur. Bu örnekler, on
lar için sakındırma ve korkutma ile tevhid ve itaata teşvik içermektedir. İçlerinde 
eziyet görenleri ve iftiraya maruz kalanları teselli edip psikoloj ik olarak bu du
rumlara hazırlamayı da kapsamaktadır. 

Kur'an'dan çıkarılacak ince manalar özellik de örnekler konusunda bunlar
dan daha yüce ve çoktur. Bunları ancak alimler kavrayabilir.578 

Ve ikisine de: '1\teşe girenlerle beraber siz de girin" den ilecek. 

Sanki bütün kainat bu cümleyi telaffuz edip onların Cehenneme girmesini 
haykıracaktır. 

Doğruyu en iyi Allah biJ ir.579 

578 İ' lamu' l-muvakkıin , 1 ,  225-228. 
579 Ravdatu'l-muhibbin, s .  75. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Bütün mülk elinde bulunanın şanı ne yücedir! Ve O, herşeye 
kadirdir. 

2. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölü
mü ve hayatı yaratandır. O, Azizdir, Gafurdur. 

3. O tabaka tabaka yedi gök yaratandır. Rahmanın yaratışında h içbir 
düzensizlik göremezsin. Haydi gözü(nü) çevir de bak. Bir çatlak görecek 
misin? 
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4. Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir ve bak. Göz, hor ve hakir; ( ku
sur bulmaktan yana) yorulmuş olarak yine sana dönecektir. 

5 .  Anda/sun Biz dünya semasını kandillerle süsledik; onları şeytanlara 
atış taneleri yaptık; ayrıca onlara Sa'ir (Cehennem) azabını hazırladık. 

6. Rabblerini inkar edenlere de Cehennem azabı vardır. O ne kötü 
bir dönüş yeridir! 

7. Oraya atıldıklarında, o kaynayıp coşarken onun korkunç sesini 
işitirler. 

8. Öfkesinden neredeyse çatlayacak gibi olur. içine her bir grup atıl
dığında bekçileri onlara: "Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?" diye 
sorarlar. 

9. Onlar: "Evet, gerçekten bize bir uyarıp korkutucu (peygamber) 
geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak 
büyük bir sapıklık içindesin iz, dedik"  diye cevap verirler. 

1 0. Yine derler ki: "Eğer biz dinleseydik ve aklımızı kullanmış olsay
dık, Cehennemlik/er arasında olmazdık. " 

1 1 .  Böylelikle günahlarını itiraf edecekler. Allah 'ın rahmeti Cehen
nemliklerden uzak olsun! 

12. Muhakkak ki Rabblerinden gıyaben korkanlar için, işte onlar için 
bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 

13.  Sözünüzü ister gizli, ister açık söyleyin. Çünkü O, göğüslerin 
özünü en iyi bilendir. 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayette gizli ve açık bütün sözleri bildiğini ifade etti. Daha son
ra bu bilgisini şu sözüyle gerekçelendirdi : 

t. () ) .:; J. ,., ,.. ,/ 
,,! \ t )... , ..::_ 1\ .._Q..klJI - , - : ı .::· ! , .d � � 'j t "( 7 ..r::;-' -- Y') � 0-" � 

1 4. Yaratan hiç bilmez mi? O Latffdir; herşeyden haberdardır. 

Tefsiri : 

Gerçekten de bu mükemmel bir gerekçelendirmedir. Çünkü yaratanın, 
mahlukunu bilmesi gerekir. Sani' , yaptığını bilmelidir. Şayet Allah'm sizi, sizin 
kalplerinizi ve kalplerinizde olanları yarattığını kabul ediyorsanız, o halde asla 
yarattığı bir şeyin O'nun için gizli kalması söylenemez . Bu açıklama, Kaderiye'nin 
anlamakta güçlük çekeceği meselelerden biridir. Çünkü onlara göre kalplerde 
olanlar, yaratılmamıştır. Onlara göre bu ayette Allah'ın kalplerdeki bildiğine 
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dair bir delil yoktur. Bundan dolayı onların aşırıları bunu kabul etmemişlerdir. 
Allah' ın kalplerdekini bildiğini inkar etmişlerdir. Bu yüzden selef de onları, kesin 
biçimde tekfir etmiştir. 

Bu ayetteki açıklama, şu iki takdire de uygundur: 

a} ;_; edatı, ffül olduğu için ref' makamındadır. Buna göre anlam şu şekilde 
olur: İşi yaratma olan yaratıcı hiç bilmez mi ! 

b) � edatı , mef'ul olduğu için, nasb makamındadır. Buna göre anlam şu 
şekilde olur: Hiç Rab Teala, yarattığını ve yaptığını bilmez mi! 

Hak Teala bu delilin sabit olduğunu gösteren iki ismi i le ayeti sona erdirdi . 
Bu isimlerinden ilki Latif 'tir. Yani yaptığı ve hikmeti incedir. Zihinler tam olarak 
bunları anlamaktan acizdir. İkincisi ise Habir'dir. Yani bilgisi , eşyaların iç yüzünü 
ve derinliklerini, tıpkı zahirini kuşattığı gibi kuşatandır. O halde Latif ve Habir 
olan Allah'ın gönüllerde bulunan, kalplerde saklanan şeyleri bilmemesi nasıl 
mümkün olur!580 

. 
. • ı ı - _  . .  -.) . .) • �µ ""' � 

15 .  O, yeri size boyun eğdiren O'dur. O halde omuzlarında (dört bir 
yanında) yürüyün ve O'nun rızkından yeyin ve dönüş yalnız O'nadır. 

Tefsiri : 

Allah Teala bu ayette yeryüzünü, kazılmaya, yarılmaya, üzerinde yürünmeye 
ve üzerine bina dikmeye elverişli halde yarattığını haber verdi . O, yeryüzünü bu 
işlerden birini yapmak isteyenlere zorluk çıkartacak bir özellikte yaratmamıştır. 

Allah Teala Kur'an-ı Kerim' in çeşitli yerlerinde yeryüzünü, beşik581, döşek582, 
yaygı583, durak584 ve toplanma yeri585 kıldığını haber vermiştir. Onu döşediği-

580 es-Savfüku'l-mürsele il, 491 .  
581 "Yeryüzünü bir beşik yapmadık mt?" en-Ne be 78/6. [Mütercim) 
582 "Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, 

onunla size nztk olarak çeşitli mahsuller çtkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın 
Rabbinize eş koşmayın." el-Bakara 2/22. [Mütercim] 

583 "Allah yeri size bir yaygı yaptt. "  en-Nuh 71/19. [Mütercim] 
584 "Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz 

şeylerle nzıklandtran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne 
yücedir. " Gafir 40/64. [Mütercim] 

585 "Biz; yeryüzünü toplanma yeri kılmadık mı?" el-Mürselfü 77/25. [Mütercim] 
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ni586 ve yaydığını587; onda su kaynakları fışkırtıp otlaklar bitirdiğini588 anlatmıştır. 
Dağlarla onu sağlamlaştırdığından589, üzerinde yollar açıp nehirler ve pınarlar 
akıttığından bahsetmiştir. Yeryüzünü bereketli kılıp onda rızıklar yarattığını bildir
miştir. Hayvanların ,  onların rızık ve yiyeceklerinin yeryüzünden çıkması, tohum 
ekilmesi, bir tohumun kat kat fazlasını vermesi yeryüzünün bereketinden ileri ge
lir. Yine üstündeki acılara katlanıp, içinden en güzel ve faydalı şeyleri çıkarması 
da onun bereketli oluşu sayesindedir. Yeryüzü bütün kötülükleri örter ve bütün 
güzellikleri çıkarır. Kulun çirkinliklerini ve bedeninden çıkan fazlalıkları kapatıp 
örter, bunları bağrına basıp içine alır. Sonra ona yiyecek ve içecek verir. Ezaya 
en fazla katlanan ve kendisine yapılan eziyete en fazla güzellikle karşılık veren 
topraktır. ondan daha hayırlı bir şey yoktur. Topraktan daha az zarar; daha çok 
hayır verecek bir şey yoktur. 

Allah Teala, bizim için yeryüzünü ne tarafa sürülürse o tarafa giden uysal bir 
deve gibi yaratmıştır. Bu yüzden üzerindeki yolları ve güzergahları omuz olarak 
ifade etmek güzel oldu. Çünkü daha önce onun uysal olduğu ifade edilmişti. 
Yeryüzünde yürüyen kimse, onun omuzlarına basar. Omuzlarından maksat ise, 
yeryüzünün en yüksek kesimleridir. Bundan dolayıdır ki, ayette geçen omuz
lar ifadesi dağlar olarak tefsir edilmiştir. Tıpkı insanın gövdesinin üst kısımlarına 
omuz dendiği gibi . Buradan hareketle bazı alimler yeryüzünün ovalarında yürü
menin daha kolay olduğunu söylemişlerdir. 

Bazı alimler ise şöyle demişlerdir: A.yette geçen omuzları ifadesinden maksat, 
yeryüzünün etrafıdır. Nitekim insanın omuzları dendiği vakit etrafı kastedilir. 

Öne çıkan yoruma göre, bu ifade ile yeryüzünün yüksek kesimleri kastedil
miştir. Yeryüzünün üst kesimleri ise , üzerinde canlıların yürüdüğü bölürr.lerdir. 
Çünkü yeryüzünün yüzeyi, yüksek kesimleridir. Yürümek de ancak, yeryüzünün 
yüzeyinde gerçekleşir. Bu yüzden, yürüyüşe elverişli bu bölgelerin omuz olarak 
isimlendirilmesi yerinde oldu. Çünkü bundan önce yeryüzünün uysal kılındığı 
ifade edilmiştir. 

Ayetin devamında Allah Teala kullarına yeryüzünde bitirdiği rızıklardan 
yemelerini emretti. Zira O, yeryüzünü kulları ıçin uygun hale getirmiş, orada 
insanların üzerinde yürüyeceği yollar açmış ve rızıklarını da onda var etmiştir. 
Yeryüzünün mesken olarak hazırlanmasının gayesi ,  kendisinden faydalanılması, 
üzerinde gidip gelmek suretiyle hareket edilebilmesi ve üzerindeki canlılar için 
konan yiyeceklerin yenmesidir. 

Ayetin sonunda ise Allah Teala "Dönüş yalnız O' nadır. "  buyurmuştur. Çün
kü bizler, bu yurtta sonsuza kadar kalacak değiliz. Burası bizim ebedi vatanımız 

586 "Ve yere ve onu döşeyene" eş-Şems 91/6. [Mütercim] 
587 "Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi . "  en-Naziat 79/30. [Mütercim] 
588 "Oradan sularını, otlaklarını çıkardı ." en-Naziat 79/3 1 .  [Mütercim] 
589 "Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı?" en-Nebe 78/7. [Mütercim] 
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değil. Aksine yoldan geçerken buraya uğramışızdır. O halde burayı, vatan ve son 
durak olarak kabul etmemiz güzel bir davranış olmaz. Hakikat şu ki, dünyaya 
ebedi yurt için azık almaya geldik. Dünya, yoldan geçenlerin konakladığı bir 
meskendir, sonsuz huzura kavuşulan ebedi istirahatgah değildir; gelip geçilen bir 
yerdir, vatan değildir. 

Bir de bu ayet, Hak Teala'nın rubub iyetine, vahdaniyetine, kudretine, hik
metine ve lütfuna delaleti içermektedir. Nimetini hatırlatmayı, iyiliğini, dünya
ya yaslanıp kalmaktan, dünyayı vatan ve ebedi istirahatgah kabul etmekten 
sakınmayı kapsamaktadır. Bu dünyada, Allah' ın yurduna, Cennet' ine doğru 
koşmalıyız. 

Bu ayetin zımnında Hak Tea!a'yı tanınması, birlenmesi, nimetlerinin hatırla
tılması, O'na doğru yürümenin teşviki, O'nunla buluşmak için hazırlık yapma, ve 
O'na doğru ilerleme de mevcuttur. Ayrıca bu ayet ile, Allah Tea!a'nın bu dünyayı 
hiç yokmuş gibi dürüp katlayacağı, üzerinde yaşayanları ise öldürdükten sonra 
tekrar dirilteceği ve dirilişin kendi katında olduğu anlatılmıştır.590 

590 el-Fevfüd, s. 20-2 1 .  
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1 6. Gökteki (melek) lerin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? 
O zaman onun durmadan çalkalanmakta olduğunu göreceksiniz. 

1 7. Yahut gökteki (melek) lerin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar gön
dermesinden emin mi oldunuz? Hem Benim korkutmamın nasıl oldu
ğunu bileceksiniz. 

1 8. Anda/sun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. (Onlara) Be
nim azabım nasıl oldu? 

1 9. Üstlerinde sıra sıra dizilip kanatlarını açıp kapayan kuşları gör
mediler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O her
şeyi çok iyi görendir. 

20. Rahmana karşı sizlere yardım edecek de kimmiş? Şu sizin ordu
nuz mu? Kafirler ancak bir aldanış içerisindedirler. 

21 . Eğer O, rızkın ı  kesiverirse size rızık verebilecek kim? Hayır onlar 
azgınlık edip inatla kaçmaktadırlar. 

22. Acaba durmadan yüzüstü düşerek yürüyen kimse mi daha çok 
h idayettedir; yoksa dosdoğru bir yol üzere dümdüz yürüyen kimse mi? 

23. De ki: "Sizi yaratan, size işitme(k için kulaklar), gözler ve kalpler 
veren O' dur. Ne kadar az şükredersiniz!" 

24. De ki: "O, sizi yeryüzüne dağıtıp yayandır. Yalnız O'nun huzuru
na toplanıp götürüleceksiniz. " 

25. "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu va 'diniz ne zaman gerçekleşe
cek (söyleyin ) "  derler. 

26. De ki: "Ona dair bilgi ancak Allah 'ın yanındadır. Ben ancak apa
çık bir korkutucuyum. " 

27. Artık onu yakınlaşmış gördüklerinde, o kafirlerin hoşlanmadıkları 
yüzlerinden belli olur ve : "İşte bu sizin acele gelmesini istediğiniz (azab) 
dır" denilir. 

28. De ki: "Bana haber verin, eğer Allah beni ve benimle beraber 
olanları helak etse veya bize rahmet buyursa; ya kafirleri acıklı azaptan 
kim kurtarır?" 

29. De ki: "O Rahmandır, biz ona iman etmişizdir ve yalnız O'na te
vekkül etik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında 
bileceksiniz. " 

30. De ki: "Bana haber verin, eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse 
size kim kaynar bir su getirebilir?" 

"°' "°' "°' 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile 

1 .  NCm, Kaleme ve yazmakta oldukları şeylere andolsun ki; 

2. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. 

Tefsiri: 

Allah Teala, J ,ıJ ve lT' gibi hece harfleri ile bazı surelere başlamıştır. Sure 
başlarındaki bu harfler, tekli, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli şekilde yer alırlar. Beş hafi 
geçmezler. Meryem ve Kalem suresi hariç, bu harflerden sonra daima Kur' an' dan 
bahsedilmiştir. Ya ona yemin edilmiştir ya da ondan haber verilmiştir. Mesela şu 
ayetlerde olduğu gibi :  

"Elif, lam, mfm. işte bu kitab, onda hiç bir  şüphe yoktur, müttekiler için 
hidayettir. "591 , "Elif, lam, mim. Allah o Ilahtır ki Kendinden başka İlah yoktur. 
Hay O'dur, kayyum O'dur. Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakk 
içerikli kitabı indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı 
ve İncil'i indirmişti. "592, "Elif, lam, mfm, sad. Sana bir Kitap indirildi. Onunla in
sanları uyarman ve inananlara öğüt vermen için kalbine bir darlık gelmesin. "593, 
"Elif, Lam, Mfm, Ra. Bunlar Kitap'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen Kitap 
haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar. "594 

Diğer örneklerde de durum aynıdır. 

Surelerin bu şekilde başlaması, bu harflerin değerini, kadrinin yüceliğini ve 
şanının büyüklüğüne delalet eder. Çünkü bu harfler, Allah' ın sözlerinin ve ki-

591 el-Bakara 2/1 -2 .  
592 Al-i İmran 3/1 -2. 
593 el-A'raf 7/1 -2 .  
594 Ra' d 13/1 . 
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tabının meydana geldiği tuğlalardır. Hak Teala kitaplarını peygamberlerine bu 
harflerle indirmiştir. Zatını isimlerini,sıfatlarını, fiillerini, emirlerini, yasaklarını, 
vaadini ve vaidini bunlarla bildirmiştir. Hayrı ve şerri ; iyiyi ve kötüyü bunlarla 
öğretmiştir. Bunlarla konuşma gücünü vermiştir. Bu sayede içlerindeki en uzak 
şeyleri bile en kolay yolla küçük bir zahmete , az bir külfete katlanarak ifade 
ederler. Allah Teala konuşmayı meramı ifade etmeye bağlamış ve ona delalet 
ettirmiştir. Bu Allah' ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Aynı za
manda O'nun en büyük ayetlerinden de biridir. Bundan dolayıdır ki Hak Teala, 
konuşamayan tanrılara ibadet edenleri ayıplamıştır. 

Allah Teala, insanlara harflerle konuşup açıklama yapma yeteneğini ver
mek suretiyle onlara nimet bahşetmiştir. Bu harflerin zikredilmesi ,  Hak Teala'nın 
rububiyetinin , ihsanın ve nimet vermesinin kemaline işaret etmektedir. Dolayı
sıyla bu harfler, geceden, gündüzden, güneşten, aydan, semadan, yıldızlardan 
ve diğer yaratılmışlardan daha fazla kendisiyle yemin edilmeye layıktır. Allah 
Teala'nınvahdaniyetine, kudretine, hikmetine, kemaline, kelam sıfatına, pey
gamberlerinin doğruluğuna açıkça delalet etmektedir. 

Allah Teala iki hususu bir arada zikretmiştir. Daha açık ifadeyle belirtecek 
olursak, Kur' an ve dil ile konuşmayı beraber anmıştır. Harflerle insana konuşma
yı öğretmesini, nimetlerinin tamama ermesi olarak kabul etmiştir. Nitekim şöyle 
buyurmuştur: "Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. " 
Bu harfler sayesinde Kur' an öğrenilir ve konuşulur. 

Allah Teala harfler ile insanları diğer canlılardan üstün kılmıştır, kitaplar in
dirmiş, peygamberler göndermiştir. Yine harfler sayesinde ilimler derlenmiş ve 
korunmuş, kulların dünya ve ahiret işlerine ilişkin maslahatları düzenlenmiştir. 
Yine harfler sayesinde hak ile batıl; doğru ile eğri birbirinden ayrılmıştır. Yine 
harfler sayesinde çeşitli ilimler derlenmiş, bilgiler zihinlere ulaşmıştır. Bu harflerle 
nice menfaatler sağlanmış, nice belalar savulmuş, bir çok sürçme düzeltilmiş, 
sayısız mahrumiyetler sona erdirilmiş, bir çok sapıklıktan hidayete erdirilmiş, pek 
çok hak yerine getirilmiş, çok sayıda batıl yer ile bir edilmiştir. 

Konuşmayı öğretme konusundaki Allah' ın ayetleri , insanı yaratma konu
sundaki ayetleri gibidir. Eğer Allah' ın yaptıklarındaki hayret verici şeyler olma
saydı, et ve sinir yığınından ibaret olan bu bedende çeşitli üstünlükler meydana 
gelmezdi. 

Hak Teala ne kadar da yücedir! Nefes borusundan hava çıkar, gırtlağa gelir, 
boğazın en gerisinde, ortasında, sonunda ve en üst kısmında en altında, dilin 
ortasında, kenarlarında, dişlerin arasında, dudakta, burun boşluğunda yayılır ve 
bu yerlerin her birinden ayrı bir ses duyulur. Hemen bitişiğinden ise farklı bir ses 
duyulur. İşte bu seslere harf denir. 
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Allah Teala, harfleri birbirinin yanına getirmeyi insana ilham etmiştir. Böy
lece kendi başlarına kaim olan kelimeler ortaya çıkar. Daha sonra bu kelimele
ri yan yana getirmesini ilham etmiştir. Böylece sözler oluşur. Bunlar da çeşitli 
manalara delalet eder. Kimi emirdir, kimi nehiy, kimi de haberdir. Bazısı haber 
almak içindir bazısı bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etmek için. Kimi olumlu bir 
cümledir, kimi bir kabulü, kimi de bir inkarı içerir. Bir kısmı doğrularken, bir kısmı 
yalanlar. Bazıları soru cümlesi iken, diğer bazıları cevaptır. Cümlelerin çeşitleri 
uzatmak mümkündür. Bazı sözler nazım şeklinde iken ,  bazıları düzyazıdır. Kimi
leri veciz, kimileri uzundur. Bütün bunlar insanların dil farklılığına göre değişir. 
Bunların hepsi , insanın içinden dışarı çıkan havada Allah Teala'nın sun'unun bir 
eseridir. Bütün sözler, kendileri için uygun olan yerden, yine kendilerine uygun 
şekilde çıkarlar. Hecelenmeleri , birbirleri ile yan yana gelmeleri ve birbirlerine 
ulanmaları hazırlanmıştır. Alemlerin Rabi Allah Tela ne kadar da yücedir! En 
güzel yaratan ne kadar da uludur! 

Yaratılmış olan harflerin durumu böyledir. Bütün mahlukatın kendisi ile var 
olduğu harflerin ise durumu daha yücedir. Harflerin durumu böyle olunca, sure
lere onlarla başlanması da uygun oldu. Tıpkı rubCıbiyetin ayetleri ile vahdaniyetin 
delillerini içeren yeminlerle başlamanın uygun olduğu gibi .  Bu şekilde sureye 
başlamak, Allah Teala'nın kudretinin, ilminin, hikmetinin ve rahmetinin kemalini; 
yarattıklarını gözetip kollamasını, onlara lutufta buluhup iyilik etmesini gösterir. 
Gerçek manada bu harflerle akıl yürütüldüğü zaman, yaratılışın başlangıcı, sonu, 
yaratma, tevhid ve peygamberlik konularına ulaşılır. Bu harfler, Allah'tan başka 
hiçbir ilahın bulunmadığına; Hz . Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- O'nun 
kulu ve elçisi olduğuna, Kur'an' ın sözü olduğuna çok açık delil teşkil eder. Allah 
Teala gerçekten Kur'an' ı telaffuz etmiştir, onu peygamberine vahiy olarak indir
miştir. O da kendisine vahyedildiği gibi doğru bir şekilde tebliğ etmiştir. 

O halde, bu harflerle başlanan bütün sureler ile bu surelerin bu gayeleri 
gösteren delilleri açıklayıp kapsadığı mutlaka düşünülmelidir. 

Sureye bu harflerden biriyle başladıktan sonra Allah Teala kaleme ve onların 
yazdıklarına yemin etti: 0_,_;i •. ..:� lAj �C:Jij l> (NCm, Kaleme ve yazmakta oldukları 
şeylere anda/sun ki) 

Bu ayette Allah Teala Kitab'a ve onun yazma aleti olan kaleme yemin et
miştir. Kalem, Allah'ın ayetlerinden biridir. Ayrıca O' nun yarattığı ilk mahluktur. 
Allah'ın takdir ettikleri ve dini onunla yazılmışıtr. Gönderdiği vehiy ve din onunla 
kayıt altına alınmıştır. Şeriat onunla korunmuş ve ilimler onunla muhafaza edil
miştir. Kulların dünya ve ahiret hayatına ilişkin maslahatları hep kalemle sağlan
mıştır. Ülkeler kalem ile ayakta durmaktadır, yollar kalem ile emniyete kavuşur. 
insanlar arasında en beliğ ve en fasih hatipleri kalem çıkarmıştır. Vaazları manevi 
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hastalıkları iyileştiren vaizler ile tedavileri bedeni hastalıkları iyileştiren doktorlar 
kalem sayesinde yetişmişlerdir. Halbuki kalem denilen şey, son derece sayıftır. 
Ama onun gücünden son derece güçlü olanlar bile korkar. Bölgeler kalem ile 
yönetilir, ülkeler kalem ile idare edilir. 

İlim kalbin dilidir. Kalp, kulakların işitmediği manaları, duyguları ve düşün
celeri kaleme fısıldar. Böylece manalar dokunur ve süslü işlemelerden daha gü
zel bir hal alır. Manaları kalemin hükmü koyar, böylece onlar anlamaların ilk 
habercileri olur. 

Kalemler anlamanın nizamıdır. Nasıl ki, dil kalbin postacısıdır, kalem de dilin 
postacısıdır. İşitilen harflerin dilden çıkması yazılan harflerin kalemden çıkması 
gibidir. Kalem kalbin postacısı, elçisi, tercümanı ve suskun dilidir. 

KALEMLERİN RÜTBELERİ 
a) Kader Kalemi : Kalemlerin rütbeleri farklıdır. Rütbesi en yüksek ve de

ğeri en yüce olan kalem, ezelde belirlenen kader kalemidir. Allah Teala bu ka
lem ile yarattıklarının kaderlerini yazmıştır. Nitekim Ebu DavOd'un "Sünen" inde 
Ubade İbn Samit Allah ResOlü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir: :llı ı - ı ..: LA J 'İ ,jı j J:; __L clç :llı ı i - liı ı  J ' - � ..:...oWJI � ,  � )l.:Y jt,; � ) • J-:. ı:--J - - ..r- - j-"") , J. . �L:JI r).; _);- �� j5 _r..'ll.i. 

-�I J '� 0i l�\AJ .:,j Jt,; -.;31 .iJ JL.i; ,;.hıı ("Allah 'ın ilk 
yarattığı kalemdir. Ona 'Yaz! '  diye emretti. Kalem, 'Ya Rabbi! Ne yazayım? '  diye 
sordu. Allah Teala da 'Kıyamete kadar meydana gelecek her şeyin kaderini yaz! ' 
diye emretti. " )595 

Alimler kalemin mi , yoksa arşın mı ilk olarak yaratıldığı konusunda ihtilaf 
etmişlerdir. Hafız Ebu Ya' la el-Hemedani iki görüşü birden zikredip şöyle demiş
tir: "Doğrusu, arş kalemden önce yaratılmıştır. Çünkü Müslim' in "Sahih" inde 
Abdullah İbn Amr' dan Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu
ğu nakledilmiştir: "Allah Teala gökleri ve yeryüzünü yaratmadan elli b in sene 
önce yarattıklarının kaderini takdir etti. O esnada arşı suyun üstünde idi. "596 Bu 
hadis açıkça, kaderlerin takdirinin harşın yaratılmasından önce olduğunu gös
terir. Kaderlerin takdiri ise Ubade hadisine göre kalemin yaratılışının başlarında 
olmuştur. 

1Jii ı :tlıı J;. LA Jjİ Cıı ifadesi sonuna kadar ya bir cümleden ya da iki cümleden 
oluşmaktadır. Eğer tek cümleden oluşmaktaysa - ki doğru olan da budur - mana 
şu şekilde olmaktadır: Allah Teala kalemi ilk yaratışı esnasında ona "Yaz! "  diye 
emretmiştir. Nitekim 1;..:�JI llll � LA Jjİ ,jı ifadesindeki Jjİ ve r-liJı mansOb olarak 
okunmuştur. 

-- ---- -----
595 Ebu Davud; Sünne, 1 7 ;  Tirmizi, Kader, 17 ;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 317 .  
596 Müslim. Kader. 16 .  
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Eğer bu ifade iki cümleden oluştuysa - ki bu durumda Jji ve �ı bu ke
limeler merflı' olarak okunur - kalemin bu alemdeki yaratılmışların ilki olduğu 
anlaşılır. Böylece iki hadis uzlaştırılmış olur. Çünkü Abdullah İbn Amr hadisi arşın 
kaderlerin tespitinden önce arşın olduğunu açıkça belirtir. Kaderlerin tespiti ise 
kalemin yaratılışı ile birlikte olmuştur. Nitekim bu hadisin diğer rivayeti ise W 
'-:·:Si .J JL; �ı .uıı .;1>- (Allah Teala kalemi yaratınca ona "Yaz! "  diye emretti . )  
şeklindedir. 

İşte bu, kalemlerin ilki , en üstünü ve en değerlisidir. Nitekim bir çok müfessir, 
Allah' ın yemin ettiği kalemin , bu kalem olduğunu söylemiştir. 

b) Vahiy Kalemi: Bu, Allah' ın vahyinin nebilere ve resullere yazıldığı ka
lemdir. Bu kalemin sahipleri alemin hakimleridir. Alem ise onların hizmetçisidir. 
Bütün işleri çekip çevirmek onların vazifesidir. Bütün kalemler, onların kalem
lerine hizmet eder. Allah Resulü isra gecesi yükseltildiği bir mertebede, bu ka
lemlerin yazarken çıkardığı sesi işitmiştir. Bunlar, Allah' ın ulvi ve sufü amelemin 
işlerinin yürütülmesine dair vahyettiklerini yazar. 

c) Tevki' (Hüküm) Kalemi: Bu, Allah Teala'nın ve Hz . Peygamber' in 
kararlarını yazan kalemdir. Aynı zamanda, fakihlerin ve müftülerin kalemidir. 
Bu kalem de, hakim kalemdir, mahkum değildir. Kan davalarının, mail konu
ların, namus davalarının ve diğer hukuki konuların yargılanması bu kaleme 
havale edilir. Bu kaleme sahip olanlar, Allah ' ın kulları arasında verdiği hükme 
O'nun tarafından haberdar kıl ınmışlardır. Bu kaleme sahip olanlar, diğer ka
lemlere sahip olanların hakimi ve kralı konumundadırlar. Alemin kalemleri bu 
kaleme hizmet eder. 

d) Tıp Kalemi: Bu kalem sayesinde vücutların mevcut sıhhatleri korunur. 
Kaybedilen sıhhatler ise ona döndürülür. Yine bu kalem sayesinde bedenlerin 
düşmanı olan sonradan arız olan şeyler ile afetler savulur. Bu kalem, tıbbu'l
edyan (din tıbbı) kaleminden sonra en faydalı kalemdir. İnsanlar bu kalemi taşı
yanlara mecburen ihtiyaç duyarlar. 

e) Kralların ve Yöneticilerinin Kalemi : Yönetim kalemi olduğu için 
bu kaleme sahip olanlar, kalem sahipleri içinde en güçlü kimselerdir. Bu kaleme 
sahip olanlar devlet yönetiminde krallara ortaktırlar. Eğer bunların kalemi düz
gün olursa, ülkeler de düzgün olur. Eğer bunların kalemi bozulursa, ülkeler de 
bozulur. Bu kalemler krallar ile halkları arasında aracılık yaparlar. 

f) Hesap Kalemi : Bu, malları koruyan kalemdir. Malların çıkarılacağı ve 
harcanacağı yer ile ölçülerini tespit eder. Buna rızık kalemi de denir. Bu muttasıl 
ve munfasıl kemiyeti ifade eder. Bununla ölçüler ve aralarında farklı l ık ve uyum 
bulun-an şeyler tespit edilir. Bu kalem doğruluk ve adalet üzerine kurulmuştur 
Eğer bu kalem yalan söyler ve haksızlık yaparsa bütün memleket fesada uğrar. 
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g) Hüküm Kalemi: Bu kalemle haklar sabit olur, mahkeme kararları ger
çekleştirilir, canlara kıyılır ve mallar alınır. Haksız taraftan hak, alınır haklı tarafa 
iade edilir. Yine bu kalem sayesinde insan sebat eder ve kişiler arasın anlaş
mazlıklar son bulur. Bu kalem ile Tevki' Kalemi arasındaki ilişki tam girişimlilik 
ilişkisidir. Bu kalemin vazifesi, gerçekleştirmek ve gerekli kılmak, diğerinin görevi 
ise kapsamak ve kuşatmaktır. Bu kalem kararlaştırdığını hak ile; gerçekleştirdiğini 
de adaletle yerine getirir. 

h) Şehadet Kalemi: Hakların muhafaza edildiği ve kaybolmaktan korun
duğu kalemdir. Fikir ile inkarı arasına girer. Doğruyu tasdik eder, yalancıyı ya
lancı çıkarır. Haklının haklı olduğuna, batıl ehlinin de batılda olduğuna şahitlik 
eder. Canlar, namuslar, mallar, nesepler ve haklar için emin görevi görür. Bu 
kalem ne zaman ihanet ederse, alem aşırı derecede fesada uğrar. Bu kalemin 
düzgün olmasıyla, alemin işleri de düzelir. Bu kalemin temelinde ilim ve ilmi 
gizlememe vardır. 

ı) Ta'bir Kalemi : Bu, uykuda gelen vahyi yoran ve açıklayan kalemdir. 
Uykuda gelen vahiy ile ne kastedildiğini izah eder. Son derece değerli bir kalem
dir. Uyku sırasında gelen vahye tercüman olur, üzerindeki esrar perdesini kaldırır. 
Hem dünya hem de ahiret için uygun olan kalemlerdendir. Bu kalemi kullanacak 
kişinin, temiz, nezih, emin, hakkı araştıran, güzel yolların ve doğru yöntemlerin 
peşinde olması gerekir. Tabi bütün bunlarla birlikte derin bir ilme, gönül temiz
liğine, ilahi nur ile desteklenmiş güzelliğe sahip olmak, insanların durumuna, 
heyetlerini ve yürüyüşlerini bilmek gerekir. 

Bu, en yumuşak kalemlerden biridir. Ama en fazla dolaşan, tasarrufu en çok 
olan, ulvi ve sufü diğer varlıklarla en fazla ilgilenen, geçmişe, şimdiye ve geleceğe 
en çok tutunan bir kalemdir. Bu kalemin tasarruf alanı uykudur. Uyku bu kale
min, saltanatını sürdüğü ülkedir. 

k) Tarih Kalemi : Bu kalem, olayları kaydeder ve bir nesilden diğerine, 
bir asırdan ötekine aktarır. Alemde yaşanmış olayları ve meydana gelmiş ha
diseleri kişinin zihnine taşır ve insanın beynine nakşeder. Öyle ki; dinleyenler 
anlatılanları adeta görür ve seyreder. Bu, ruhani maadın kalemidir. Bu kalem ,  
olağanüstülüklerin kalemidir. Alemi kişiye hayal suretinde yansıtır. O da kalbiyle 
yansıtılanları görür ve gözleriyle seyreder. 

1) Dil Kalemi : Dil ve dilin ayrıntılarıyla ilgilidir. Lafızların anlamı, çekimi 
ve terkiplerin sırları ve bunları takip eden halleri, lafızların manaya delalet türleri 
ve keyfiyetleri ile alakalıdır. Bu, manaların en güzel, en tatlı, en kolay ve en açık 
tarzda lafızları seçerek ifade etme kalemidir. Bu kalemin tasarrufu, gerçekten çok 
fazladır. Lafızların genişliği, türlerinin ve kullanıldığı yerlerin çokluğu kadardır. 
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m) Toparlayan Kalem: Bu, batıl ehlini reddeden; haklıların da sünneti 
yükselten, batıl ehlinin bütün çeşit ve türleri ile batıllarını ortaya koyan, bunların 
çelişki ve tutarsızlıklarını , haktan uzak olduklarını , batıla saplandıklarını açıkla
yan kalemdir. Kalemler arasında bu kalemin yeri, uykudaki krallar gibidir. Bu 
kaleme sahip olanlar, peygamberlerin tebliğ ettiği gerçekleri savunan , onların 
düşmanları ile savaşan, hikmet ve güzel öğüt ile Allah'a davet eden, Allah' ın yo
lundan çıkanlarla cedel türleri ile mücadele eden kimselerdir. Batıla dalan herkes 
ile savaşırlar, peygamberlere muhalif herkese düşman olurlar. Bunların durumla
rı ile diğer kalemlere sahip olanların durumları farklıdır. 

Bu kalemler ile alemin maslahatı düzene girer. Allah'ın kitaplarının kalem 
ile yazılması kalemin değerini ispat konusunda yeterlidir. Üstelik Allah Teala ki
tabında kaleme yemin etmiştir. Allah Teala kalem ile öğrettiğini bildirmiştir. Hz. 
Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- gönderildiği ilahi mesaj kalem vasıtasıyla 
bize ulaşmıştır. 

Bu surede kalem ve yazma ile Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- düş
manlarının hakkında söyledikleri sözlerden beri olduğuna yemin edilmiştir: -.:.Ji Lo 
�� ,i_tJ � (Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin . ) .  Yemin ile 
kendisiyle yemin edilen karşılaştırıldığı zaman, bu yeminin yemin edilen husu
sa en açık biçimde delalet ettiği anlaşılır. İnsanların birbirine aktardığı ve yazar 
tarafından kalem ile yazılan çeşitli bilgiler mecnun birinden sadır olmaz. Ancak 
son derece akıllı kimseler tarafından ortaya konur. Kur' an' ın ihtiva ettiği ilimler, 
insanların güç yetirebileceği türden değildir. Özellikle ümmi; okuma-yazma bil
meyen birinin her türlü tutarsızlıktan ve çelişkiden uzak fesahatin en üst mertebe
sinde bir kitabı telif etmeye gücü yetmez. Aslında bütün akıllı varlıkların bir araya 
gelip onun bir benzerini getirmeleri de imkansızdır. Onlar içlerinden bir adamın 
aklında birleşseler bu, imkan dışında olmaya devam eder. Hal böyleyken bu 
kitabın bir çok canlının birbirinden ayıracağı şeyleri dahi birbirinden ayıramayan 
bir mecnun ve akılsız tarafından ortaya konması asla düşünülemez. Böyle bir 
iddia apaçık iftira ve çirkin bir yalandan başka ne olabilir ki! . .  

Kendisiyle yemin edilenin, üzerine yemin edilen konuya tam olarak delalet 
edip şahitlik etmesi düşünülmelidir. Eğer bir adam, başı ile sonu birbiriyle uyum
lu, bölümleri birbirini tasdik eden bir kitapçık telif etse veya buna benzer bir 
kaside söylese ya da kitap telif etse akıllı insanlar akıl sayesinde buna şahitlik 
eder, hiç kimse onu delilikle suçlayamaz. Halbuki onun eserine karşı konabilir, 
eserinde çelişkiler bulunabilir. Üstelik onun bir benzeri hatta daha güzeli de telif 
edilebilir. Hal böyleyken nasıl olurda bütün akıllı varlıkların nazire yapmaktan 
ve bir benzerini getirmekten aciz kaldıkları bir kitabı getiren ve kendilerine akıl
larının bir türlü ulaşamadığı hakkı gösteren kimseyi nasıl olurda delilikle , cünun 
ile suçlayabilirler. Kaldı ki akıl sahiplerinin aklı onun karşısında boyun eğmiştir. 
Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- insanlara sunduğu mesaj karşısında in-
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sanların kabul edip, boyun bükmek ve itaat etmekten başka bir çaresi yoktur. 
Bu itaat, isteğe bağlı bir itaattir. Bu itaat Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesel
lem- insanlara sunduğu ilahi mesaja akıllarının ne derece muhtaç olduğunu, ken
dilerinin ancak onun öğretileri sayesinde kemale ereceğini düşünen kimselerin 
itaatidir. Nasıl b ir çocuk annesinin sütünü emerek büyürse o insanların aklı da 
ancak bu vahiy sayesinde kemale erer. İşte bundan dolayı vahye uyanlar koşul
suz en akıllı kimselerdir. 

İşte müminlerin çeşitli ilimlerde yazdıkları eserler . . .  Bunları o vahyin muha
liflerinin eserleri ile karşılaştırdığın zaman aralarındaki fark ortaya çıkar . . .  Vahye 
uyanların aklını göstermesi bakımından müminlerin dünyayı ilim ve adaletle, 
gönülleri iman ve takva ile ihya ettiklerini bilmek yeterlidir. Öyleyse bu insanla
rın tabi olduğu kişi nasıl mecnun olabilir?! Durum gayet açık. . .  İşte onun kitabı , 
sünneti ve sireti i le ona uyanların yaptıkları . . .  İşte bütün bunlar Allah' ın Hz. 
Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- ve ona uyanlara verdiği nimeti sayesinde 
gerçekleşmiştir. İşte bu yüzden Allah Teala nimeti sayesinde Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- mecnun olmadığını ifade etmiştir. 

Bu ayetin i ' rabı hakkında alimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir: 

a) �j � ifadesindeki "":' harf-i cerrinin kasem harfi olduğu görüşü. Bazı 
alimler bu görüşü savunmuştur. Buna göre bu ifade mübteda ile haber arası
na girmiş ara cümle konumunda olan ikinci bir yemindir. Tıpkı "":'�� .uı� ı..:...;i L. 
(Sen - Allah'a yemin ederim ki - kesinlikle yalancı değilsin . )  örneğinde olduğu 
gibi .597 Ancak bu görüş, gerçekten zayıftır. Çünkü daha önce bir yemin geçmişti. 
Dolayısıyla yeminin cevabında ikinci bir yeminin daha gelmesi uygun değildir. 
Mesela �� .uı� ı..:...;i L. .uılJ (Allah' a  yemin olsun ki; sen, Allah'a and olsun ki kesin
likle ayakta değilsin . )  ifadesi güzel bir ifade değildir. Bu, fasih bir cümle değildir. 
Araplar, böyle bir cümleye alışkı değillerdir. 

b) Olumsuzluk edatının amel etmesi: �) �o.;:: ifadesinde nefiy ya da olum
suzluk edatındaki nefiy anlamı amel etmiştir. Bu durumda ayetin anlamı şu şekil
dedir: Rabbinin nimeti ile sendeki cünCınu nefyediyorum. Ancak Ebu Ömer İbn 
Hacib ve diğer dilciler bu görüşü reddetmişlerdir. Çünkü harflerin manası amel 
etmez. Sadece harflerin lafızları amel eder. 

c) Zemahşeri'nin görüşü: �� �) •;�:: -.:...; ı � ifadesindeki � car mecrCıru 
olumsuz olan ��·a mutaallıktır. Tıpkı şu örnekte olumlu olan j!\.ç kelimesi
ne car mecrCır'un �utaallık olduğu gibi :  ul.il.v .uıı � ı..:...;i (Sen Allah ' ın nimeti 
ile akıllısın) Car ve mecrurur kendisinden sonra gelen ve haber olan bir şibih 
fiile mutaallık olması konusunda, cümlenin olumlu ve olumsuz olması aynıdır. 

597 Bu görüş İbn Atıyye ile Ebu Hayyan'a aittir. bk. Ebu Hayyan, el-Bahru'l-muhft, X, 235. 
[Mütercim] 
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Bu durum şu örnekteki fiilin mef'ulde amel etmesine benzer : ı� �j � � (Zey 
Amr' ı dövdü . ) ,  I � J.J_j � _rP L. (Zeyd, Amr' ı dövrıedi . )  Fiil, olumlu ve olumsuz 
cümlede aynı ameli işler. �j 0 ifadesi, hal olduğu için nasb makamındadır. 
Bu durumda ayetin anlamı-şu şekilde olur: �.LLi; � L....ı..:.. .J� ...:....;\ L.. (Sen , 
bununla sana nimet verildiği halde mecnun değilsin . )  0� kelimesinin başında 
bulunan ...,, harfi, bu kelimenin kendisinden önceki lafızda amel etmesine engel 
değildir. Çünkü bu, nefiy anlamını tekit etmek için kullanılmış zfüd bir harftir. " 

Ancak Zemahşerl'ye şu şekilde itiraz edilmiştir: Bir ma'mulü olan habere 
hükmeden bir amil varsa, şu iki durumdan biri söz konusu olur: 

a) Sadece ma'mul nefyolunur. Mesela \>-� �\� J.J_j L.. örneğinde Zeyd ' in 
gitmediği değil, hızlı gitmediği belirtilmiştir. Buna göre Zeyd hızlı olmayan bir 
tarzda gitmiştir. 

b) Haber nefyedilir. Haberin nefyi ile birlikte onun ma'mulu da nefyolunur. 
Yukarıdaki örnekte koşarak gitmek nefyedilmiştir. Bunun nefyi ile birlikte hızlı 
olmak da nefyedilmiştir. 

�J � car mecruru � �'a mutaalllık olursa, bu iki durumdan biri lazım 
gelir. Bunlar da kesinlikle olamaz. 

Bu itiraz burada tamamen yersizdir. Çünkü burada şöyle bir anlam var
dır: "Sen, Allah' ın nimetine mazhar olmuş bir halde kesinlikte mecnun değilsin" 
manasından doğal olarak cinnetin Hz. Peygamber' de -sallallahu aleyhi vesellem- ol
madığı anlaşılır. Bu cümlede mamulün nefyi, amilin sübutu söz konusu değildir. 
Zerre kadar anlama kabiliyeti olan insanlar bunu öyle anlamaz. İnsan bu cümleyi 
şöyle anlar: "Cinnet Allah' ın nimeti sayesinde sende yoktur. " Çok şükür Allah ' ın 
nimeti sayesinde bu itirazı yapan kimsenin düşünceleri de bizde olmamıştır! 

Daha sonra Allah Teala bu dünyada ve öteki dünyada peygamberinin iki 
durumunun mükemmelliğinden söz etmiştir. İlk olarak şöyle buyurmuştur: 

3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. 

Tefsiri :  

Bu ayet şu anlama gelir: Senin mükafatın kesintiye uğramaz, süreklidir. Bu
rada mükafat kelimesi/ _?.\nekira olarak gelmiştir. Buradaki nekiralık tazim için
dir. Daha açık ifade ile mükafatın büyüklüğünü gösterir. Şu ayetlerde de böyle 
bir durum söz konusudur: � _r.,J .i.Lb .). j! (Bunda büyük bir ibret vardır) , _). �! 
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4'1 �� (Bunda büyük bir ayet vardır) , ı.sft� �� ._} �l (Bunda büyük bir öğüt 
vardır) , ıjıJ..Q �_(siı 0! (Müttakiler için büyük bir kurtuluŞ vardır. ) , �) �..l..'..� J �!J 
'-:-'l;. � j (Onun içi� katımızda büyük bir yakınlık ve güzel bir son vardır. ) .  B{ı
nun örnekleri çoktur. Nekira kelimeler tazim için kullanılır. Çünkü işitene tavsif 
edilemeyecek derecede büyük, ifadelerin kuşatamayacağı kadar önemli bir şeyi 
tasvir eder. 

ikinci olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur: 

4. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. 

Tefsiri : 

Bu ayet, Allah' ın akıl fikir verdiği kimseler için Hz. Muhammed'in -sallallahu 

aleyhi vesellem- peygamberliğinin en büyük delillerinden biridir. Müminlerin annesi 
Hz. A.işe'ye Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- ahlakı sorulmuştu. O da 
son derece tatmin edici ve yeterli bir cevap vermişti: "Onun ahlakı Kur' an' dır. "598 
Hz. Aişe'ye bu soruyu soran kimse bu cevaptan sonra ona başka bir soru sorma
dan kalkması gerektiğini anlamıştı . Bundan dolayı olsa gerek İbn Abbas ve daha 
başkaları bu ayette geçen ahlak kelimesini "din" olarak tefsir etmişlerdir. Dine 
ahlak olarak isimlendirilmiştir. Çünkü ahlak, doğru bilgiler, pak irade, adalete, 
hikmete ve maslahata uygun zahiri ve batın! amel ve hak ile örtüşen sözlerden 
meydana gelen bir durumdur. Bu söz ve ameller doğru bilgi ve temiz iradeden 
meydana gelirler. İşte bunların sayesinde kişi ahlak kazanır. Böyle bir ahlak, en 
temiz, en değerli ve en üstün ahlaktır. İşte bu Hz. Peygamber' in Kur'an nurundan 
edindiği yüce ahlakıdır. Onun vahyi açıklayıcı sözleri Kur'an'a uygundur, bilgileri 
Kur'an'a dayanır, irade ve amelleri Kur'an' ın farz kıldığı ve yönlendirdiği şeyler
den oluşur. Terk ettiği ve kaçındığı şeyler Kur'an' ın yasakladığı şeylerdir. İstedi
ği şeyler Kur'an' ın teşvik ettiği şeylerdir. Zühd gösterdiği şeyler, Kur'an' ın zühd 
gösterilmesini emrettiği şeylerdir. Hoşlanmadığı şeyler Kur'an' ın çirkin gösterdiği 
şeylerdir. Sevdiği şeyler Kur'an' ın sevdirdiği şeylerdir. O Kur'an' ın emirlerini ye
rine getirmek, vahyi insanlara ulaştırmak için çalışır, bu uğurda cihad ederdi. 
Müminlerin annesi Hz. Aişe Kur'an ve Hz. Peygamber hakkındaki engin bilgisi 
ve ifade güzelliği ile bütün bu durumu şu sözü ile özetlemiştir: "Onun ahlakı 
Kur'an'dır. " Ona bu soruyu soran kimse de bunu böyle anlamış ve bu cevap ile 
yetinmiştir. 

598 Buhari, Edebü' l-Müfred. 1 15 .  
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Kulların ahlakı, bilgileri, iradeleri ve amelleri kalem ve kalemin yazdıkların
dan kaynaklanır. Kalemin ve yazının yaratılması insanlar için bir nimettir. Çünkü 
insanlar bu sayede biraz önce bahsedilenlere ulaşırlar. Hal böyle olunca nasıl 
olur da Allah' ın, akılların kalem ve yazı olmadan ayrıntısına sahip olamayacak
ları en güzel ahlakı, en değerli bilgileri, en üstün amelleri ve iradeyi bahşettiği 
kuluna ve elçisine nimet vermesini ve güzellikler ihsan etmesini yadırgayıp inkar 
ederler?! Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu hali nübüwetin en büyük 
ve en güçlü delillerinden biri değil midir? ! Elbette onun düşmanları olan vahyi 
yalanlayan kimseler kimin; onun mu yoksa kendilerinin mi meftun olduğunu 
öğreneceklerdi. Nitekim onlar ve akıl sahibi herkes bu dünyada bunu öğren
miştir. Berzah aleminde onların bu bilgileri güçlü hale gelecek, ahirette ise ayan 
beyan ortaya çıkacaktır. O gün bütün insanlar bu hakikati bilme noktasında eşit 
olacaklardır. 

Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin . 

İbn Abbas ve Mücahid bu ayetin şu anlama geldiğini söylemiştir. "Sen elbette 
yüce bir din üzeresin. Benim katımda bu dinden daha sevimli ve daha çok rızamı 
kazanmış bir şey yoktur. Bu İslam dinidir." Hasan-ı Basri de şöyle demiştir: "Bu 
ayetteki ahlak, Kur'an edebidir. " Katade ise şöyle demiştir: "Buradaki ahlaktan 
maksat onun Allah' ın emirlerinden emrettiği, nehiylerinden de nehyettiği şeyler
dir." Ayet şu anlama gelir. "Sen Allah' ın Kur'an'da senin için tercih ettiği yüce 
bir ahlak üzeresin . "  Buhari'nin "Sahih" inde şöyle bir rivayet aktarılır: Hişam b .  
Hakim Hz. P\işe'ye Allah Resulü'nün -sallallahu aleyhi vesellem- ahlakını sordu. Hz. 
Aişe de ona "Onun ahlakı Kur'an'dı" şeklinde cevap verdi . Hişam şöyle demiştir: 
Başka bir soru sormadan kalkmaya niyetlendim.599"6oo 

� t '  , •  . ' . ,( , .. , , İ 0 ! : . l \ �<;:"�.L, <tı> O 0 '� '� .r-- r::- .  ' J� _ _,_J J-.---

5, 6 Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. 

Tefsiri : 

Alimler � ;Llı �� ayetinin takdiri hakkında farklı görüşler ileri sürmüşler? i:. 
Mesela EbCı Osman el-Mazini "Bu, yeni bir cümledir. " demiştir. Ona göre .:ıP..,Jı 
kelimesi masdardır. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur: 4-:.::AJ\ ��/Delilik 

599 Buhari, Edebü' l-Müfred, 1 15 .  
600 Medaricu's-salikin. i l ,  304. 
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hanginizde? Buradaki soru iki taraftan birinde var, diğerinde yok olduğu kesin 
olarak bilinen bir şey hakkındadır. Bunun diğer taraf hakkında var olduğu kesin
leşmiştir. Cumhur ise bu yorumun dışında bir anlayışa sahiptir. Onlara göre bu 
ifade kendisinden önceki ifadeye bağlıdır. Onlar bunu kabul ettikten sonra dört 
farklı açıklama yapmışlardır: 

a) Bu ayetteki '--:-' harf-i cerri zfüdedir. Mana şöyledir: Hanginiz delisiniz? 
� L>İ � örneğinde olduğu gibi mübtedanın başına zfüd harf-i cer gelir. Bu 
görüş Ebu Ubeyd'e aittir. 

b )  Bu ayetteki L>./�dı kelimesi cill anlamına gelir. Buna göre ayetin anlamı 
şu şekilde olur: Delilik hanginizde bunu sen de göreceksin, onlar da. Bu görüş 
Ahfeş tarafından dile getirilmiştir. 

c) 0J:.idı kelimesi vezninin gerektirdiği gibi ism-i meflıldür. Ancak burada 
mahzlıf bir mudaf vardır. Bunun takdiri ise şöyle yapılır: L>�I L>_,:j ��/Sizin 
hanginizde delilin deliliği var? Bu durumda ._,, harf-i cerri zaid değildir. Bu görüşü 
de Ahfeş ileri sürmüştür. 

-

d )  Buradaki '-:-' harf-i cerri J har-i cerri manasındadır. Buna göre ayetin 
anlamı şu şekilde olur: "Sizin ha-nginizde deli türü var?" Bu yorumda '-' harf-i 
cerri zarftır. 

Bu yorumların hepsi gerçekten bir zorlamadır. Bunlardan hiçbirine ihtiyaç 
yoktur. Çünkü � :-'.� · fiilinde tazmin sanatı vardır. Bu fiile "bilmek" , "hisset
mek" manaları yüklenmiştir. Bundan dolayı da \� _,,...:..;...,. � � J örneklerinde 
olduğu gibi '-:-' harf-i cerri ile r:nüteaddi olmuştur. Nitekim Allah Teala da şöyle 
buyurmuştur� ı.s_.I. d.lıı 0� � �!Eğer lafız sana yakın bir yerden manaya sesleni
yorsa ,uzak bir yerden ona seslenene uyma601 ! 

Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da. 

Bir görüşe göre bu ayetteki '-:-' harf-i cerri zfüdedir. Bir yoruma göre J _,.u..JI 
ve J�ı örneklerinde olduğu gibi 0;.Llı kelimesi J .... � vezninde masdardtr. 
Doğrusu �� fiilinde tazmin sanatı vardır. Bu fiile "bilmek" , "hissetmek" ma
naları yüklenmiştir. 602 

601 et-Tibyan fi i ' rabi' l-Kur'an, s. 206-219. 
602 Ravdatu' l-muhibbln, s.  52. 
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7. Muhakkak senin Rabbin kendi yolundan sapanları da en iyi bilen
dir; hidayet bulanları da en iyi bilen O'dur. 

8. Artık ya/anlayanlara itaat etme! 

9. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler; kendi
leri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı . 1  

1 0. Sakın itaat etme; çokça yemin eden, aşağılık ve değersiz her ki-
şiye, 

1 1 .  Ayıplayıp duran, onun bunun sözünü taşıyana; 

12. Hayra durmadan engel olan, haddi aşan ve çok günahkar olana; 

13. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana; 

14. O mal ve oğullar sahibi oldu diye; 

15 .  Karşısında ayetlerimiz okunduğunda; "(Bunlar) öncekilerin ma
sallarıdır" der. 

1 6. Biz burnu üzerinden damga/ayacağız onu. 

1 7. Gerçek şu ki Biz o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi; bunları 
da sınadık: Hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin 
etmişlerdi. 
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18. (İnşaallah deyip) istisna da yapmıyorlardı. 

1 9, 20. Onlar uyurlarken hemen onu, Rabbin tarafından, dört bir 
yanından saran bir bela sardı da kapkara kesiliverdi. 

21, 22. Sabah erkenden birbirlerine seslendiler: "Eğer devşirecekse-
n iz erkence mahsulün üzün başına gidin" diye. 

23. Birbirleri ile gizlice konuşarak gittiler: 

24. "Sakın bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin" diye. 

25. (Yoksulları) alıkoymaya güçleri yetiyormuş gibi erkenden gittiler. 

26. Fakat onu gördüklerinde dediler ki: "Muhakkak ki biz, yolumuzu 
şaşıran/arız; 

27. "Hayır, aksine biz mahrum bırakılan/arız. " 

28. Ortancaları (akıllıları) : "Ben size demedim mi? Allah 'ı tesbih et-
meli değil m iydiniz?"dedi. 

29. "Rabbimiz münezzehtir. Gerçekten b iz zalimlermişiz" dediler. 

30. Karşılıklı olarak birbirlerini kınamaya başladılar; 

31 . Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgınlar imişiz; 

32. "Rabbimizin bize ondan hayırlısını ihsan etmesi umulur. Muhak
kak ki biz Rabbimizden dileyen/eriz. " 

33. Azab işte böyledir. İı.hiret azabı ise elbette daha büyüktür. Eğer 
bilselerdi. 

Tefsiri: 

Allah Teala Kalem suresinde kendilerini imtihan ettiği bahçe sahibi kardeş
lerden haber vermiştir. Fakir insanların , gündüz meyveleri devşirip ekinleri top
ladıkları zaman bu kimselerin mallarında hakları vardı .  Onların hurmalarından 
dökülenleri toplayabiliyorlardı .  İşte bundan dolayı bu insanlar gece meyveleri 
devşirmeye ve ekinleri toplamaya karar verdiler. Böylece fakirlerin yanlarına 
sokulmasına ve mallarından almalarına engel olmayı planladılar. Onlar uyku
dayken Allah Teala onların bahçesine bir felaket gönderdi . Bahçeleri tamamen 
yanıp yok olmuştu. Onlar bu felakete yoksulların yanlarına gelip mahsullerinden 
almalarını engellemek için gece hasat etmeyi planladıkları için çarptırılmışlardı. 
İşte bu olayda Allah'ın veya kulların hakkına engel olmaya çalışan her büyükle
nen için bir ibret vardır. 603 

603 İğasetu' l -lehfan, I, 342-343 . 
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34. Muhakkak ki takva sahipleri için Rabbleri yanında Naim cennet
leri vardır. 

35. Biz m üslümanları o günahkarlar gibi kılar mıyız h iç? 

36. Ne oldu size; nasıl hüküm veriyorsunuz? 

Tefsiri : 

Allah Teala onların bu şekilde yargıda bulunmalarını uygun görmemiştir. 
Bundan dolayı da bu ayetleri haber verme şeklinde değil inkar şeklinde indirmiş
tir. Böylece akıllı insanlara akl-ı selim sahibi kimseler ile bozulmamış fıtrata sahip 
insanların bunu kabul etmeyeceğini göstermiştir.604 

37. Acaba sizin bir kitabınız var da ondan mı  okuyorsunuz? 

38. Beğen ip seçtiğiniz herşey mutlaka sizindir diye (arda mı yazı
yor) ? 

604 Tarlku'l-hicrateyn, s. 98. 
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39. Yoksa sizin bizim üzerimizde: "Ne h üküm ederseniz muhakkak 
sizindir" diye Kıyamet gününe kadar sürecek yemin/eriniz mi vardır? 

40. Sor onlara, buna hangileri kefildir? 

41 . Yoksa onların ortakları mı var? Eğer doğru söyleyenler iseler o 
halde ortaklarını getirsin ler. 

42. Baldırın açı lacağı o günde onlar secde etmeye davet edilecekler 
de, edemeyecekler. 

43. Gözleri önlerine eğilmiş, kendilerin i  de bir zillet kaplamış olarak. 
Halbuki onlar sapasağlam iken secdeye çağrılıyorlardı. 

44. Artık Beni ve bu sözü yalanlayanları başbaşa bırak. Biz onları 
bilmeyecekleri bir yerden derece derece azaba yaklaştıracağız. 

45. Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakak Benim (onlara) karşı 
tedbirim sapasağlamdır. 

46. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da onlar da bir borçtan 
dolayı ağır bir yük altında mı bırakıldılar? 

47. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? 

48. Artık Rabbinin hükmü (gele) ne (kadar) sabret ve o balık sah ibi 
(Yunus) gibi olma! Hani  o, gamla dolu dolu dua etmişti. 

49. Eğer ona Rabbinden bir n imet erişmemiş olsa idi, bomboş bir 
çöle kınanmış halde atı lacaktı. 

50. Sonra Rabbi onu seçti de onu salih lerden kıldı. 

51 . Gerçek şu ki o kafirler Zikri işittiklerinde neredeyse gözleri ile 
seni devireceklerdi. Bir de: "Muhakkak ki o, bir delidir" diyorlar. 

52. Halbuki o, ancak alemler için bir öğüttür. 

Tefsiri: 
Burada şöyle faydalı bir soru yöneltilebilir: ..s�IJ 1� ifadesindeki zarfın amili ne

dir? Bu zarfın amili menfi fiil olamaz. Eğer böyle olsaydı anlam şu şekilde olurdu: 
"Nidası konusunda onun gibi olma!" Halbuki Allah Teala nidası/yakarması ko
nusunda onu övmüştür. Onun şu şekilde kendisine yalvardığını haber vermiştir: 
"Zünnun'u da (Yunus 'u  da zikret) . O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim ken
disini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden 
başka hiçbir İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"  
diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul  ettik ve onu kederden kurtar
dık. işte biz müminleri böyle kurtarırız. "605 Tirmizi ve diğer alimler şöyle bir ha
dis nakletmiştir: "Allah Teala kardeşim Yunus'un balığın karnında yaptığı duayı 
yapan kederli herkesin sıkıntısını giderir: �lhıı � G,;5 Jl &� �l � l d.l) '} / 
Senden başka Ilah yoktur, Sen münezzehsin, doğrusu ben haksızlık edenlerde-

605 el-Enbiya 2 1/87-88. 
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nim . " Dolayısıyla dua konusunda ona benzemek yasaklanmış olamaz. Onun bu 
duası balığın karnında Rabbine yalvardığı duadır. Bu ayette yasaklanan şey, bu 
şekilde dua yapacak şekilde bir fiil işleme konusunda ona benzemedir. Bu da 
onun balığın karnında kalmasına neden olacak şekilde Allah' ın gazabını üzerine 
çekmesidir. O, çok büyük sıkıntılar çekmiş, gamlı kederli bir halde Allah'a yal
varmıştı. 

('J;LS· . f  � ve 1.J::ı.s· kelimeleri öfke ve gam ile dolan anlamına gelir. 

Bütün bunlara göre bu zarfın amili nedir'? 

Bu soruya şu şekilde cevap verilmiştir: "Bu zarfın amili, -;.ı yjı --:->-L,., ifa
desinde bulunan fiil manasıdır. " Eğer "Soru henüz cevaplanmamıştlr. Çünkü 
menfi bir kelime b ir kayıt ile ya da bir zaman ile sınırlandırılırsa o sın ırlanan 
şey de nehye dahil olur. Mana 'Bu halde veya bu zamanda iken balık sahibi 
gibi olma! '  şeklinde ise nehiy o halden yapılmış olur. " şeklinde bir itiraz yönel
tilirse buna da şöyle cevap verilmiştir: Hz. Yunus'un yalvarması balık karnında 
olmasının bir sonucudur. Bu yüzden Allah Teala Hz. Peygamber' e -sallallahu aleyhi 
vesellem- Yunus'u balığın karnına götüren durum konusunda ona benzemeyi ya
saklamıştır. Söz konusu durum da Allah' ın hükmüne karşı yeteri kadar sabır gös
termemek ve kararlı olamamaktır. Burada Allah Teala "Balık sahibi gibi olma! 
Hani o öfkeli biçimde gitmişti. Sonunda bir balık onu yutmuştu. Bunun üzerine o 
Rabbine yakarmıştı . "  buyurmadı . Bunun yerine kıssayı özetle anlattı . Bu özet ile 
ayrıntılı bilgileri kıssanın diğer yerlerde zikredilen bölümüne havale etti. Kıssanın 
sonunu anlatmakla yetindi. 

Şu şekilde bir soru da sorulabilir : Neden zarfın mutaallakı mezkur menfi fiil 
yapılmadı .  Bu durumda mana şu şekilde olur: Dua esnasında Allah'a yakarırken 
öfkeli ve gamlı olan Yunus Peygamber gibi olma! aksine senin yakarman Allah ' ın 
hakkında takdir ettiği her şeye razı olarak gerçekleşsin . Onun takdirini gönül 
rızası ve teslimiyet ile karşıla . 

Buna da şu şekilde cevap verilir: Her ne kadar bu, mana bakımından doğru 
olsa da burada nehiy Hz. Yunus'un mücerred hali konusunda ona benzemeye 
yönelik değildir. Doğrusu burada Allah Teala burada Hz. Peygamber' i balığın 
karnında mahsur kalıncaya kadar kızgın bir şekilde kaçmaya sevk ettiği hali du
rumunda Hz. Yunus' a benzemeyi yasaklamıştır. Nitekim ayetin şu kısmı buna 
delildir: "Rabbinin hükmüne sabret! " Daha sonra Allah Teala şöyle buyurmuş
tur: "Balık sahibi gibi olma!" Yani Rabbinin hükmüne karış az sabır gösteren 
Yunus gibi olma! Allah' ın yasakladiğı durum, emrettiği durumun zıddıdır. 

Burada şöyle de denebilir: "Balık sahibi gibi olma !  O Allah' ın hükmüne ve 
takdirine sabır göstermemişti . Öfke ve gamla dolu bir şekilde bu halin kendi
sinden kalkmasını istemiştir. Buna katlanmaya ve bu durum karşısında sükunet 
göstermeye sabretmemiştir. " Buna da şu şekilde cevap verilir: Allah Teala Yunus 
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peygamber ile diğer peygamberleri kendisinden içinde bulundukları kötü duru
mu kaldırmasını istedikleri için övmüştür. Nitekim Hz. Yunus'u şu ayette övmüş-
tür: .. �ı.; L;�;..:, ..:...:\ �l ..iı '1 01 -?L�J�ı � l5�8 ��u, .;� J 01 � �W �� 1ı �}Jı l�j 
�_µjı � �}Sj �ı � �L:.:��j � �� (VA)  �UJI � U- JV"Zün�un'u da 
(Yunus'u da zikret) . O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkış
tırmayacağım ızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir 
İlah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye n iyaz 
etti. Bunun üzerine onun duasın ı  kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte 
biz müminleri böyle kurtarırız. "606 Dolayısıyla Allah' ın Hz. Yunus'u methettiği 
bir konuda ona benzemeyi Hz . Peygamber' e -sallallahu aleyhi vesellem- yasaklaması 
düşünülemez. Benzer §ekilde Allah Teala Hz. Eyyub, Hz. Yakub ve Hz. Musa'yı 
övmüştür: ı.:.,�1)1 f-jl ..:Jij �I � Ji �j L.>�� �l w )İ3/"Eyyub'u da (an). Hani 
Rabbine: "Başıma bu dert geldi. S�n, merhametlilerin en merhametlisisin" diye 
niyaz etmişti . "  0_,..j;..; '1 � �I � �İj �\ Jı ,_/)-3 � }:Ji �l� JI�/" (Ya'kub:) Ben 
gam ve kederimi sadece Allah 'a arzediyorum. Ve ben sizin bilemiyeceğiniz şey
leri Allah tarafından (vahiy ile) biliyorum, dedi. " ;)- .J'! esJj .J) w Jı w J jl..Qi 
;.fa/"Musa: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin h�r hayr� (/ütfuna) ��htacım, 
dedi. " Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- de şu sözü ile durumunu Allah'a 
şikayet etmiştir: "� �ı,; 3 c); ._..;_,......; ı_,s:..;,1 �l) I ��JI/ Allahım! Gücümün zayıflığını 
ve çaresizliğimi sana şikayet ediyorum . . .  " 

Allah'a şikayette bulunmak bol sabır ile çelişmez. Doğrusu kulun başkasına 
şikayet etmeyip yalnızca Allah'a şikayette bulunmasına sabır denir. Allah Teala 
şikayetini, yakarmasını , yalvarmasını ve duasını işitmek için kulunu sınar. Nite
kim Allah Teala imtihan esnasında kendisine yakarıp boyun bükmeyen kullarını 
zemmetmiştir: "Anda/sun, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rab/erine boyun 
eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar."607 Kul, Rabbine şikayet etme
den tahammül edecek kadar güçlü değildir. Allah Teala da kulundan kendisine 
şikayet etmeden tahammül gösterip yaşamasını istememiştir. Aksine Allah Teala 
kulun kendisine boyun büküp yalvarıp niyazda bulunmasını istemiştir. Allah 
Teala kendisini yarattıklarına şikayet eden kullarına gazap eder. Kulun başına 
gelenleri Allah'a şikayet etmesi gerekir. Alimlerden birine "Allah her şeyi biliyor. 
Buna rağmen O'na şikayet etmenin ne anlamı var?" diye sorulunca, o da şöyle 
cevap vermiştir: "Rabbim kulun kendisine boyun bükmesinden hoşlanır. " Kaste
dilen mana şudur: Bu, sabrın en mükemmelidir.608 

606 el-Enbiya 2 1/87-88. 
607 el-Mü'minCın 23176. 
608 Uddetu's-sabirin, s. 34-36. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Gerçekleşecek olan; 

2. (Evet) nedir o gerçekleşecek olan? 

3. Gerçekleşecek olanın (kıyametin} ne olduğunu sen nereden bile
ceksin? 

4. Semud ve Ad kavimleri, kapılarını  çalacak felôketi (kıyameti) ya-
/anlamışlardı. 

5. Semud'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helak edildiler. 

6. Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildi/er. 

7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat 
etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi 
oracıkta yere serilmiş halde görürdün. 

8. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? 

9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı 
(Lut kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler. 

1 O. Böylece Rab/erinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları 
pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. 

1 1 .  Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık; 

12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu 
bellesin diye. 

1 3, 14, 15 .  Artık Sur'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırı
lıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün 
olacak olur (kıyamet kopar) . 

1 6. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar. 

1 7. Melekler onun (göğün} etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bun
ların da üstünde sekiz (melek) yüklenir. 

18. Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alın ırsın ız; size ait h içbir 
sır gizli kalmaz. 

1 9, 20. Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu 
ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. 

21 , 22, 23. Artık o, meyveleri sarkmış yüce bir Cennet'te hoşnut 
kalacağı bir hayat içindedir. 

24. (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerini
ze) karşılık, afiyetle yeyin, için. 

25, 26. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o: Keşke, der, bana 
kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim! 

27. Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi! 

28. Malım bana hiç fayda sağlamadı; 
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29. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti. 

30. Ilgililere şöyle buyuru/ur: "O'nu alın, bağlayın. " 

31 . "Sonra Cehenneme yaslayın" 

32. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya 
sokun! 

33. "Çünkü, o, yüce Allah 'a inanmazdı. " 

34. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. 

35 . Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur. 

36, 37. Ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de 
yoktur. 

38, 39. "Gördüklerinize ve göremediklerin ize yemin ederim ki, şüp
hesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür. " 

Tefsiri : 

Ünlü müfessirlerden Mukatil , ayette geçen "Gördüklerin ize ve göremedikle
rinize" ifadesini, "Gördüğünüz ve göremediğiniz bütün varlıklara yemin ederim 
ki" şeklinde tefsir etmiştir. 

Katade ise ayetle ilgili olarak: "Allah, burada görülen ve görülmeyen bütün 
şeylere yemin etmektedir"609 demiştir. 

el-Kelbi, "Bu ayet, gördüğünüz ve göremediğiniz her şeyi kapsamaktadır" 
demiştir. 

Bu görüşler, bu ayetin Kur'an' ın en geniş ve en kapsamlı bölümlerinden biri 
olduğunu göstermektedir. Çünkü alt-üst, yüce-alçak, dünya ve ahiret ile ilgili 
görülen görülmeyen her şeyi kapsamaktadır. Melekler, cinler, insanlar, arş, kürsü 
ve bütün varlıklar buna dahildir. Tüm bu varlıklar, Yüce Allah' ın kudretinin ve 
gerçek ilah oluşunun delilleridir. O, ayet ve delilleri var etmeye kadir olduğu 
gibi, her türlü varlığı da var etmeye kadirdir. Bu yüzden görülen görülmeyen 
her varlık Allah ' ın bir ayettir. Bu ayetler, gönderdiği peygamberin doğruluğunu, 
getirdiklerinin Allah' ın kelamı olduğunu, bunların b ir şairin, mecnunun ya da 
kahinin kelamı olmadığını kanıtlayan sağlam birer delildir. 

Gördüğü ve göremediği varlıklar hakkında düşünen, peygamberin getirdik
lerini dikkatle inceleyip bunlardan ders çıkaran, düşüncesini, yaratılış ve oluş ko
nularında gezdiren bir kimse, bu Kur'an' ın Allah katından geldiğini, onun Allah 
kelamı ve sözlerin en doğrusu olduğunu idrak eder. Gördüğü ve görmediği öteki 
varlıkların gerçek olduğu gibi Kur'an' ın da sabit ve değişmez b ir gerçek olduğunu 
anlar. Allah, Kur'an' ın kendi kelamı olduğunu ve onun, insanın konuşması gibi 
bir gerçek olduğunu bize şöyle haber veriyor: 

609 Hakka: 38, 39, 40 
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"Göğün ve yerin Rabbine anda/sun ki, o (Kur'an), sizin konuşmanız gibi 
kesin ve gerçektir. "610 

Yani eğer konuşmanız, gerçekse; onun gerçekliğini tartışmasız ve şüphesiz 
bir şekilde kabul ediyorsanız; tevhid, ahiret ve peygamberlik konusunda size ha
ber verdiklerim de aynen bunun gibi kesin gerçektir. Nitekim bir hadis-i şerif, 
bu anlamı şöyle pekiştirmektedir: "Şüphesiz o, senin burada varolduğun gibi 
gerçektir. " 

Sanki Yüce Allah şöyle söylemektedir: "Bu Kur'an, gördükleri ve göreme
dikleri varlıkların gerçek olduğu gibi var olan bir gerçektir. Eğer gördüğünüz ve 
göremediğiniz varlıklar hakkında düşünürseniz, bu, sizi Kur'an' ın gerçek ve Allah 
kelamı olduğuna götürür. Dolayısıyla insanın kendi gözüyle gördüğü ya da gö
remediği bütün varlıklar, bizzat kendi yaratılışı, varoluşu, müşahede ettiği açık ve 
gizli haller, onun bu gerçeği kavramasına yeterli bir delildir. Tüm bunlar, Allah ' ın 
birliğinin, sıfatlarının varlığının ve peygamberin haber verdiklerinin doğru oldu
ğunun apaçık kanıtlarıdır. Fakat kalbi bu gerçeği kabul etmeyen bir kimsenin 
gönlüne, iman sevinci ve neşesi girmez. 

Yüce Allah daha sonra yemin ettiği şeyi zikretmekte ve şöyle buyurmaktadır: 

� , ' ..! ! , }.. <"' J  ' ' J • � I �\  "{ 7 r,-:!� • )-".) .r' � 
40. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür (kavlidir). 

Tefsiri : 

Ayette geçen elçi ile, peygamberimiz Hz . Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem
kastedilmektedir. Ayette, ilahi kelam olan Kur'an, peygamber olması nedeniyle 
Hz. Muhammed'e izafe edilmiştir. Bu, Kur'an' ın onu peygamber olarak gönde
renin sözü olduğunu ve Hz. Peygamberin de hak peygamber olduğunu gösterir. 
Bu nedenle, Allah ' ın Kur'an vasıtasıyla konuştuğunu, onun Allah kelamı oldu
ğunu inkar eden, peygamberlik gerçeğini inkar etmiş olur. Eğer buradaki izafet 
başlangıç ve inşa ifade etseydi, bu durumda Hz. Muhammed' in peygamber ol
maması gerekirdi . Ayrıca bu, Tekvir suresinde melek elçiye izafe edilen durumla 
da çelişirdi .  

Bundan sonra Yüce Allah, kelamının başkasına ait olduğunu, O' nun böyle 
bir kelamının olmadığını, Muhammed' in onu kendi kafasından söylediğini id
dia ederek kendisine iftirada bulunan düşmanlarının bu yalanlarını açıklamak-

610 Zariyat. 23. 
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ta; "Bu, ancak bir insan söz<:Jdür"61 1 diyenlerin yalan söylediklerini ortaya koy
maktadır. Kur'an' ın insan sözü olduğunu iddia edenlerin küfre girdiğini ve onları 
Cehenneme sokacağını haber vermekte ; hemen ardından Kur· an ın, alemlerin 
Rabbi tarafından indirildiğini bildirmektedir. 

Bu, bazı önemli noktalar içermektedir. Şöyle ki: 

Bu noktalardan birincisi, Allah' ın bütün varlıklardan üstün olduğu ve 
Kur'an' ın kendi katından indirildiği gerçeğidir. 

İkincisi, Allah' ın Kur'an ile gerçekten konuştuğu gerçeğidir. "Alemlerin Rabbi 
tarafından"612 ifadesi, bu anlamı teyit etmektedir. Eğer onunla (Kur'an' la) konu
şan başkası olsaydı ,  Kur'an bu başkası tarafından indirilmiş olurdu . Oysa Allah, 
yukarıdaki ayete benzer ifadelerle aşağıdaki ayetlerde şöyle buyurmaktadır: 

"Fakat kesin söz Benden çıkmıştır. "613 

"De ki: Onu (Kur'an'ı), Ruhu 'l-Kudüs (Cebrail) Rabbin katından hak 
olarak indirdi. "614 

"Bu Kitap, izzet ve h ikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. "615 

"O (Kur' an), h ikmet sahibi ve çok övü{en Allah 'tan indirilmiştir. "616 

Allah' tan olan, O'nun katından indirilen mahluk (yaratılmış) değildir. Bu, 
rızkın, yağmurun, göklerde ve yerde bulunan bütün şeylerin Allah'tan olduğu ve 
mahluk (yaratılmış) oldukları gerçeğiyle çelişmez. Çünkü bütün bunlar, ya bizzat 
var olan ayanlardır; ya da bu ayanların sıfatları ve fiilleridir. Dolayısıyla bunların 
Allah'a izafe edilerek O'ndan olduğunun söylenmesi, 'O'nun evi ' ,  'O'nun kulu' , 
'O'nun devesi ' ,  'O'nun ruhu ' ,  'O'nun kapısı' gibi yaratma (halk etme) belirten 
bir izafedir. Ancak 'O'nun kelamı yani 'sözü, konuşması' böyle değildir. Çünkü 
kelam, ancak onu konuşanla var olabilir. Konuşanı olmayan kelam (konuşma) ,  
işitme duyusu olmadan işitmek ve görme duyusu olmadan görmek gibidir. Bu 
ise muhaldir. Bu nedenle kelam (söz) Allah'a izafe edildiğinde; bu, işitme, görme, 
bilme, dileme, hayat ve kudret sıfatlarının O'na izafe edilmesi gibidir. Kelamın 
(sözün) Allah'a izafesini, yaratılanın (mahlukun) yaratana (halıka) izafesi gibi 
olduğunu söyleyen, böyle bir iddiada bulunan; Allah' ın işitme, görme, bilme, 
dileme, hayat ve kudret sıfatlarının olmadığını iddia etmiş olur ki, bu, Allah'a 
ortak koşmaktan bile daha kötü olan ta' til ' in (Allah'ın sıfatlarını iptal etme, yok 
saymanın) ta kendisidir. Bu sıfatların ( işitme, görme, bilme, dileme. hayat ve 

611  Müddesir, 25. 
612 Vakıa, 80. 
613 Secde, 13 .  
614 Nah!, 102 .  
615 Zümer, 1 .  
616 Fussilet, 42. 
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kudret sıfatlarının) niteliğin nitelenene (sıfatın mevsufa) izafesi gibi olduğunu; 
kelamın izafesinin ise yaratılanın yaratana izafesi gibi olduğunu söyleyenin bu 
iddiası, akla, fıtrata , dine ve dil kurallarına aykırıdır. Her iki durum arasındaki 
fark, akıl, fıtrat, din ve dil kuralları bakımından apaçık ortadadır. 

Şimdi şu inceliği düşün; Allah, kelamı (konuşmayı) peygambere 'kavi' (söz) 
lafzıyla; kendisine ise 'kelam' lafzıyla izafe etmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmak
tadır: 

"Allah 'ın kelamını (sözünü} dinleyinceye kadar . . . .  "61 7 

Oysa peygamber, kendisine emredilenleri peygamber olarak gönderildiği 
topluma söylerken, 'Kavi' (söz) sözcüğünden türetilen 'Kultü' (söyledim) fiilini 
kullanmakta ve 'Onlara şöyle şöyle söyledim' , 'Onlara, bana söylememi em
rettiklerini söyledim' demektedir. Nitekim Hz. İsa şöyle söylemiştir: "Ben onlara 
bana emrettik/erin in dışında bir şey söylemedim (Ma kultü ) . "618 

Peygamber gönderen , gönderdiği peygambere : "Onlara şöyle şöyle söyle" 
diye emretmektedir. Bu, aşağıdaki ayetlerde şöyle geçmektedir: 

"İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar . . . . "619 

"Kullarıma söyle: sözün en güzelini söylesinler. " 620 

"Müminlere söyle: gözlerini (haramdan) sakınsınlar. "621 

Buna benzer ayetler, Kur'an'da pek çoktur. 

Bu yüzden peygamber, bu emirleri tebliğ ettiğinde 'Peygamber şöyle söyle
di ' ,  'Bu peygamberin (Rab binden tebliğ ettiği) sözüdür' , 'Bu, peygamberin ken
disini gönderenden (Allah'tan) getirdiği sözdür' denilmesi doğrudur. Ama bunla
rın hiç birinin kelam için söylenmesi doğru değildir. Yani  sadece bir kez bile olsa, 
'Peygamber onlara şöyle şöyle kelam etti (söyledi) ' ,  'Peygamber şunları şunları 
kelam etti (korn·ştu) ' ,  'Bu, pek değerli elçinin kelamıdır' denilmez. Nitekim b ir 
ayet okuyan Hz. Ebubekir' e :  "Bu senin kelamın mı arkadaşının (Hz. Peygambe
rin ) kelamı mı?" denildiğinde, şöyle cevap vermiştir: "O, ne benim kelamım ne 
de arkadaşımın kelamıdır; o, /'. i lah' ın kelamıdır. " 

Üçüncü önemli nokta, "O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir"622 
ayetinin içerdiği anlamdır. Bu ayet, Allah ' ın varlıklar üzerindeki noksansız haki
miyetinin ve ilahlığının, insanları başıboş bırakacağı, onlara emir vt. yasaklarda 

617  Tevbe, 6. 
618 Maide, 1 1 7.  
619 İbrahim, 3 1 .  
620 İsra, 53 . 
621 Nur, 30. 
622 Hakka, 43. 
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bulunmayacağı, onlara yararlı şeyler göstermeyeceği, onları zararlı şeylerden 
sakındırmayacağı, onları otlayan başıboş hayvanlar gibi serbest bırakacağı anla
mına gelmediğini ifade emektedir. Böyle zanneden kimse , alemlerin Rabbi olan 
Allah ' ı  gereği gibi takdir edememiş ve O' na yakışmayan nitelikler isnat etmiştir. 
"Gerçek hükümdar olan Allah yücedir; O'ndan başka ilah yoktur ve O, yüce 
arşın Rabbidir. "623 

Daha sonra Yüce Allah, peygamberin doğruluğunu ispatlayan kesin kanıtlar 
zikretmekte; söylediklerinin kendi adına uydurulmuş şeyler olmadığını; bu tür 
uydurmalara kesinlikle izin vermeyeceğini; böyle bir iddiada bulunan kimseyi 
hemen cezalandıracağını; bilgisinin, gücünün ve hikmetinin böyle uydurmaları 
ve iftiraları kabul edemeyeceğini; uydurduğu yalanlarla kullarını saptıran, kan
larını akıtan, can , mal ve ırzlarına tecavüz eden, yeryüzünde bozgunluğu, zulmü 
ve yalanı yaygınlaştıran, yaratılışa karşı çıkan birine fırsat vermeyeceğini haber 
vermektedir. Hakimlerin hakimi, merhametlilerin en merhametlisi, güçlülerin en 
güçlüsü olan birine, kendi adına uydurulacak bu tür sözleri kabul etmesi nasıl 
yakışır? Bırakın bunu, Allah' ın bu uydurmalarda bulunan birini desteklemesi, 
ona yardım etmesi, onu üstün tutup düşmanlarına galip kılması, hak ehline karşı 
zafer vermesi; "Allah bana bunu emrediyor, bunları bana mubah kılıyor" diyerek 
hak ehlinin kanını döken, mallarının, çocuklarının ve kadınlarının saygınlıkla
rını çiğneyen birine bu imkanı tanıması Allah' a  nasıl yakışır? Bunu da bırakın, 
Allah' ın böyle birinin doğruluğunu pek çok delillerle tasdik etmesi, uydurduğu 
şeyleri kabul etmesi , doğruluğunu tasdik etmeyi gerektiren ayetlerle destekleme
si, onu sözlü olarak doğrulaması, sözleri gerçeğe aykırı olmasına rağmen onu her 
türlü yolla doğrulaması nasıl mümkün olur? Her ayetin tek tek onu doğrulaması, 
sonra bütün bu ayetlerin topluca onun doğruluğunu tasdik üzerine tasdik ile 
onaylaması, insanların ona karşı çıkmaktan aciz kalması, sonra sözlerini doğru
layarak ona inanmaları, söylediklerinin kendi sözü ve kelamı olduğuna kesin ve 
güçlü deliller getirmesi, Allah' ın onun bu sözlerini ve fiillerini kabul edip doğru
luğuna şahitlik yapması nasıl doğru olur? Alemlerin Rabbi ve hakimlerin hakimi 
olan Allah' ın , yalan söyleyip kendisine iftirada bulunan ve kesinlikle varlıkların 
en kötüsü olan birine böyle muamele ettiğini söylemek, O'nun hakkında böyle 
bir durumu caiz görmek, apaçık bir iftira, kesin geçersiz bir iddia ve asla olmaya
cak bir durumdur. Allah' ın ,  varlıkların en kötüsüne ve yalancısına böyle yaptığını 
caiz gören, kesinlikle Allah'a inanmamış ve O'nu tanımamıştır. Alemlerin Rabbi 
asla böyle değildir, olamaz. Zerre miktarı aklı , düşüncesi ve muhakemesi olan, 
böyle bir iddiada bulunamaz. Böyle bir iddiada bulunan, sadece kendisini küçük 
düşürmüş ve cahilliğini ilan etmiş olur. 

623 Mü'minun, 1 16. 
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Burada, benimle bazı Yahudiler arasında geçen bir tartışmayı624 zikretmek is
tiyorum. Hz. Peygamberin peygamberliği ile ilgili görüşlerimi açıkladıktan sonra 
dedim ki : Hz. Peygamberin peygamberliğini inkar etmek, alemlerin Rabbi olan 
Allah 'a iftira etme ve O'na çirkin noksanlık isnat etme anlamına gelir. Şu ana 
kadar sizinle Hz . Peygamber hakkında konuştuk. Ama şimdi artık Yüce Allah' ı  
tenzih etme hakkında konuşacağız. 

Bana: "Nasıl böyle söylersin?" dedi . 

Ona şöyle dedim:  Bunu açıklayacağım; şimdi dinle . Siz, Peygamberimizin 
peygamber olmadığını, aksine onun güçlü bir hükümdar olduğunu, insanları 
kılıç zoruyla kendisine boyun eğdirdiğini, onun yirmi üç yıl boyunca Allah adına 
yalan söylediğini ;  kendisine vahiy gelmediği halde 'Bana vahiy geldi' dediğini , 
Allah emretmediği halde 'Allah bana emretti' dediğini , Allah yasak koymadığı 
halde 'Allah bana yasakladı' dediğini, Allah bir şey söylemediği halde 'Allah şöy
le söyledi' dediğini, Allah bir şeyi helal veya haram, vacip veya yasak kılmadığı 
halde onun 'Allah şunu helal şunu haram, şunu vacip şunu yasak kıldı' dediğini; 
onun bütün bunları Allah ' a, meleklere ve peygamberlere iftira ederek kendi ka
fasından uydurup yalan söylediğini ;  on üç yıl boyunca, kendisini reddedip karşı 
çıkmaktan başka suçları olmayan insanlara saldırıp kanlarını akıttığını , mallarını 
ellerinden aldığını ,  kadınlarını ve çocuklarını köleleştirdiğini; bütün bunları, Allah 
emretmediği halde 'Bunu Allah bana emretti' d iyerek yaptığını, peygamberlerin 
dinlerini değiştirmeye çalıştığını , onların getirdiği dini yasaları neshedip yürür
lükten kaldırdığını ,  kutsallarına saygı duymayıp onları çiğnediğini iddia ediyor
sunuz. Size göre peygamberimizin durumu işte budur. 

Buna göre, Yüce Allah onun bu durumunu ya bil iyor, onu görüp müşahede ·  
ediyor ya da bilmiyordu ve bundan haberi yoktu. 

Eğer, "Allah bütün bunları bilmiyordu ve durumdan haberi yoktu" derseniz, 
Yüce Allah'a noksanlık isnat etmiş, O'nu aşırı bilgisizlikle itham etmiş olursunuz. 
Çünkü böyle büyük bir olaydan haberi olmamış, onu bilmemiş ve görmemiştir. 

Eğer, "Allah bunu biliyor ve görüyordu, ondan haberi vardı" derseniz; o 
zaman size : "Allah ' ın bunu değiştirmeye, iftirada bulunana engel olmaya, kendi
siyle onun arasına girmeye gücü yeter miydi? değil miydi?" diye sorulur. 

Eğer, "Allah'ın buna gücü yoktu" derseniz; bu durumda O'na, ilahlıkla bağ
daşmayan acizlik sıfatını isnat etmiş olur, bu insanın ve bağlılarının iradelerini 
uygulamada O'ndan daha güçlü olduğunu söylemiş olursunuz. 

Eğer, "Hayır, buna gücü yeterdi ; ancak Allah ona imkan sağlayarak, kendi
sine yardım edip destek vererek, dostlarına ve peygamberlerin yolundan giden
lere yardım etmeyerek onu insanların başına musallat etti ; insanları onunla im-· 

624 Tartışmanın ayrıntıları için bkz. Hidayetü'l-Hayara, s .  141 .  
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tihan etti" derseniz, o zaman O'na en büyük mantıksızlığı, haksızlığı ve hikmete 
aykırı davranmayı isnat etmiş olursunuz. Allah' ın o kimseyi fiilleriyle baş başa 
bırakması, ona engel olmaması halinde durum budur. Peki o kimsenin, bütün 
bunları yaparken Allah' ın kendisine yardım etmesi, destek vermesi, dualarını 
kabul etmesi, kendisine karşı çıkıp yalanlayanları helak etmesi, pek çok delillerle 
doğruluğunu kanıtlaması, yeryüzündeki bütün insanların bir araya gelmesi ha
linde bir tanesini b ile gerçekleştirmekten aciz kalacakları pek çok mucizeyi onun 
elinde göstermesi, olağanüstü bir şekilde her vakit kendisi için yardım, destek, 
üstünlük ve galibiyet sebeplerinin gerçekleşmesi, bağlılarının giderek çoğalması 
neyle açıklanacaktır? Bütün bunlardan dolayı, Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi 
vesellem- peygamber olduğunu inkar eden Allah' ı  kötülemiş, O'na dil uzatmış, 
Yüce Yaratana bilgisizlik, acizlik ve akılsızlık isnat etmiştir. 

Sözlerime şöyle devam ettim: Bu sözlerim, tarihte Allah'ın yeryüzünde ken
dilerine bir süre iktidar verip sonra sonlarını kestiği, koydukları yasaları geçersiz 
kıldığı, izlerini ve yaptıkları zulümleri ortadan kaldırdığı zalim kralların varlığı ile 
çürütülemez. Çünkü bunların hiçbiri, böyle bir iddiada bulunmadı, Allah tara
fından desteklenmedi , yardım edilmedi ve ellerinde mucizeler görülmedi. Allah, 
onları doğruladığını , söylediklerini kabul ettiğini, söz ve eylemlerini onayladığını 
açıklamadı. Firavun ve Nemrut gibi zalim kralların durumu, peygamberin duru
munun tam tersiydi. 

Bu sözlerim,  yalancı peygamberlik iddiasında bulunanların var olmasıyla 
da çürütülemez. Çünkü bu gibi kimselerin durumu, her yönüyle peygamberi
mizin durumunun tersinedir. Hatta böyle yalancı peygamberlerin varlığı, onun 
gerçek peygamber olduğunun açık delilidir. Allah' ın hikmeti, böyle yalancı pey
gamberlerin ortaya çıkması, gerçek ve doğru peygamberleri sahte ve yalancı 
peygamberlerden ayırma, onları tanıma imkanı sağlamıştır. Dolayısıyla onların 
ortaya çıkışı, peygamberin doğruluğunun açık bir kanıtıdır. Zira insanlar, gerçek 
peygamber ile yalancı peygamber arasındaki farkı en iyi bu şekilde görebilir. 
Çünkü eşyalar ancak zıddıyla daha iyi bilinir Zıt, kendisine zıt olanın güzelliğini 
ya da çirkinliğini açıkça ortaya ko:,,ıar. Bu yüzden, batıl iddiaların delillerini ve 
şüphelerini bilmek, hakkın delil ve kanıtiannı biimerıin bir parçası bir türüdür. 

Tartıştığım Yahudiler bu sözlerimi dinledikten sonra şöyle söylediler: "Allah'a 
sığınırız; biz onun (Hz. Muhammed' in) kesinlikle zalim bir kral olduğunu söyle
miyoruz. Aksine o, değerli bir peygamberdir. Ona tabi olan, mutlu olur. Aynı 
şekilde, Musa'ya tabi olan Muhammed'e tabi olmuş gibidir." 

Bunun üzerine dedim ki: Bundan böyle, söylediğiniz bütün iddiaların doğru 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Onun gerçek peygamber olduğunu kabul edip ikrar et
tiğinize göre, artık onun haber verdiği bütün şeyleri mutlaka tasdik etmeniz gere
kir. Çünkü gerek bağlıları gerekse düşmanları herkes, onun bütün insanları iman 
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etmeye çağırdığını, kendisine inanmayanların kafir olduğunu ve ebedi olarak 
Cehennem'de kalacaklarını haber verdiğini; kitap ehlinden kendisine inanma
yanlarla savaştığını, onların kafir olduklarını, mallarını, canlarını, kadınlarını ve 
çocuklarını helal saydığını zorunlu olarak bilmektedir. Eğer o, bir düşmanlık ya 
da haksızlık ve zulüm nedeniyle bunları yapsaydı ,  o zaman peygamber olmazdı . 
Bu durumda söz, Yüce Rabbe noksanlık isnat etmeye döner. Ama eğer bunları 
Allah'ın emri ve vahyi ile yapmışsa, o zaman hiç kimsenin ona karşı çıkma ve 
izinden gitmeme hakkı yoktur. Bu, haber verdiklerini tasdik etmeyi ve emrettik
lerine itaat etmeyi zorunlu kılar. 

41 . Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz! 

42. Bir kahin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz! 

43. (0), alemlerin Rabbi tarafından indirilm iştir. 

Tefsiri : 

Yüce Allah, Kitab ' ın birden fazla yerinde, Kur'an' ın kendi kelamı olduğuna 
ve peygamberin onu kendi kafasından uydurmadığına dikkat çeker ve şöyle bu
yurur: 

44-48. Eğer o, b ize karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu 
kıskıvrak yakalar; sonra elbette onun can damarını koparırdık. Sizden 
hiç kimse de buna engel olamazdı. 

Tefsiri: 

Cenab-ı Allah bu ayette diyor ki : Eğer peygamber, bizim kendisine söyleme
diğimiz, vahyetmediğimiz ve ikrar edip kabul etmediğimiz bir ayet dahi olsa onu 
kendi katından söylemiş-uydurmuş olsaydı, onu sağ tarafından yakalar sonra da 
kendisini helak ederdik. Ayetin tefsiri hakkındaki görüşlerden biri böyledir. 

İbn Kuteybe der ki : Bu ayetin tefsiri hakkında iki görüş vardır: 
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Birincisi, ayette geçen 'bi' l-yemin' (sağından, sağ tarafından) ifadesi, güç 
ve kuwet anlamındadır. Burada güç ve kuwet yerine onu ifade eden 'bi' l-yemin' 
denilmiştir. Çünkü her şeyin güç ve kuweti, çoğunlukla sağ tarafındadır. 

Derim ki: Buna göre ayetteki 'el-yemin' ' yakalamanın b ir sıfatıdır. İbn 
Abbas'ın 'el-yemin' hakkındaki görüşü budur. 

İbn Kuteybe şöyle devam ediyor: Ancak dilbilimcilerin bu konuda farklı bir 
görüşü vardır. Bu görüşe göre, buradaki ifade biçimi ,  insanların, cezalandırmak 
istedikleri bir kimse için 'elini tut' dedikleri gibi bir üslupta gelmiştir. 'Elini tut' ya 
da 'Elini sıkı tut' ifadesini , çoğunlukla hakimler ve yöneticiler hükmü kesinleş
miş suçlu kimseler için kullanırlar. Allah da bu ifadeyi kullanmakla sanki şöyle 
söylemektedir: "Eğer o, bizden size tebliğ ettiği şeylerde, bizim adımıza yalan 
söyleseydi ,  onu sağ elinden tutar sonra da can damarını koparıp öldürerek onu 
cezalandırırdık." Bu, Hasan Basri'nin tercih ettiği görüştür. 

Allah bu ayetle , peygamberin kendi adına bazı sözler uydurmuş olması ha
linde, bunu asla kabul etmeyeceğini ve onu hemen cezalandıracağını haber ver
mektedir. Zira Allah a39ldına yalan söylemek, başkası adına yalan söylemek 
gibi değildir. Allah' ın, kendi adına yalan söyleyen birine dokunmaması O' na 
yakışmaz. Hele böyle birine yardım etmesi, onu desteklemesi ve doğruluğunu 
tasdik etmesi hiç yakışmaz. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: �jll �� � r-3 
"Sonra elbette onun can damarını koparırdık ."625 

Ayette geçen 'el-vetin' , kalbe temiz kan taşıyan ve en büyük atardamar olan 
aorttur. Bu damar koptuğunda, insan gücünü kaybeder, ölür. Bütün dilbilimci
lerin görüşü budur. 

İbn Kuteybe der ki:626 Bu ayet, peygamberin Allah adına yalan söylemesi 
halinde Allah' ın mutlaka onun can damarını koparacağı anlamına gelmez. Ak
sine, onu öldüreceği ve hayatına son vereceği anlamına gelir. Böylece o, can 
damarı kopmuş biri gibi olur. Hz . Peygamberin -sa:7 11lahu aleyhi vesellem- şu sözü de 
bu anlamdadır: "Hayber' de yediğim zehirli yemek hala bana acı veriyor. İşte bu, 
aortumu koparan (beni güç ve kuvvetten düşüren) andır. "627 

Aort, kalbe giden büyük atardamardır. O koptuğu zaman kişi ölür. Bu yüz
den Hz. Peygamber de sanki, "Bu, zehirin beni öldürdüğü andır" yani 'aortu 
kopan biri gibi olduğum andır' demektedir. 

625 Hakka, 46. 
626 Bkz. Te'vilu Müşkil i ' l-Kur'an, s. 154. 
627 Buhari, el-Megazi, 7/737; ed-Darim!, mukaddime, 1/34. 
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Yüce Allah bunun ardından şöyle buyurmaktadır: J.,.r.L> (ç �1 � p W 
"Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı . " 628 

Yani hiç kimse bunu yapmama mani olamaz, beni engelleyemezdi. 
İkincisi, şu ayetin tefsiri hakkındadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Yoksa 

onlar, senin için: "Allah 'a karşı yalan uydurdu" mu diyorlar? Oysa Allah dilerse, 
senin kalbini mühürler. Allah, batılı da yok edip hakkı kendi sözleriyle gerçekleş
tirir. Çünkü O, kalplerde olanı bilendir. "629 

Bu ayetin anlamı hakkında alimlerin iki görüşü bulunmaktadır: 
Mücahid ve Mükatil'e ait olan birinci görüşe göre ayetin anlamı şudur: Eğer 

Allah dilerse, verdikleri eziyetlerin sana ağır gelmemesi için kalbini sabır ile bağ
lar, onu güçlendirir, sana dayanma gücü verirdi. 

ı\atade'ye ait olan ikinci görüşe göre ise ayetin anlamı şudur: Eğer Allah 
dileseydi, sana Kur'an' ı unutturur ve sana gelen vahyi keserdi. 

Bu görüş, birçok yönden birinci görüşten farklıdır. Şöyle ki: 
Bir: Bu ayet, inkarcıların: "Muhammed Allah'a karşı yalan söyleyerek ve 

O'na iftirada bulunarak, bu Kur'an'ın O'ndan geldiğini söylemektedir" sözlerini 
yalanlamak ve kendilerine cevap vermek için gelmiştir. Allah bu ayetle, kendisi
nin her şeye kadir olduğunu, hiçbir şeyin kendisini aciz bırakamayacağını, iddi
alarının doğru olması halinde peygamberin kalbini mühürleyeceğini, vahiyden 
bir şey getirmesine asla imkan tanımayacağını, böylece kalbinin mühürlü bir şe� 
gibi olacağını ,  bu yüzden kalbindekilere ulaşamayacağını belirterek onlc:r:::ı en 
güzel şekilde cevap vermektedir. Buna göre ayet, 'Eğer peygamber bam. iftirada 
bulunsaydı, bunu kabul edip onaylamaz ve ona imkan tanımazdtm' anlamına 
gelmektedir. 

Bilindiği gibi ,  böyle yüce bir kelamın mühürlü bir kalpten çıkması mümkün 
değildir. Çünkü, o kelamda öncekilerin ve sonrakilerin haberleri, varoluş ve yok 
oluşun, dünya ve ahiretin bilgisi vardır. Onda, Allah'lan başka kimsenin bilme
diği ilim, beyan, belagat ve açıklamalar; kalbi muhürlü birinin, bırakın tamamını 
bir parçasını bile getiremeyeceği gaybten haberler vardır. Eğer o kelamı peygam
berin kalbine Ben indirmemiş olsaydım ,  diliyle okumasını Ben kolaylaştırmasay
dım, peygamber o kelamdan size hiçbir şey getiremezdi. 

Şimdi bu anlam ile ötekilerin söyledikleri anlam aynı mı? Öteki anlam, bu 
anlamla nasıl bağdaşır ve inkarcıların iddialarına nasıl cevap olur? 

İki : Verdikleri eziyetlere katlanması için kalbin sabır ile bağlanması, haklı 
haksız her dava sahibi için mümkündür. Bu yüzden kalbin sabır ile bağlanması, 

628 Hakka, 4 7. 
629 Şura, 24. 
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yalnız başına haklı ile haksızı birbirinden ayırmaya delalet etmez. Dolayısı ile 
inkarcıların sözlerine verilen cevabı içermez. Bu nedenle , yalanlayanın verdiği 
eziyete sabretmek, soyut anlamda haber verenin doğruluğuna delalet etmez. 

Üç: Kalbi bağlanan birine "Kalbini mühürledi" denilmez. Zira hitabet usu
lünde ve Arap dilinde böyle bir şey yoktur; Kur'an'da kastedilen de bu değil
dir. Çünkü "Kalbin mühürlenmesi" kavramı ,  aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi 
Kur' an' da geçtiği bütün yerlerde kafirler için kullanılmıştır: 

"Allah kalplerin i  mühürlemiştir. "630 

"Şimdi sen, Heva ve hevesini ildh edinen ve Allah 'ın (katındaki) b ir b ilgiye 
göre saptırdığı, kulağın ı  ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği 
kimseyi gördün mü?. "631 

Buna benzer ayetler, Kur'an' da pek çoktur. 
Oysa kulun kalbini sabır ile bağlamak, aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi kalbi 

mühürlemekten oldukça farklıdır: 

"Ve kalplerini (sabır ve kararlılık ile) bağlamıştık. Hani  ayağa kalkıp demiş
/erdi ki: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir; ilôh olarak O 'ndan başkasına 
asla tapmayız. Aksi halde, saçmalamış oluruz. "632 

"Musa 'nın annesi, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması 
için0kalbini (sabır ile) bağlamamış olsaydık, neredeyse halini açığa vuracaktı. "633 

Aynı şekilde, insanın dua ederken, dayanma gücü vermesi anlamında 
"Allah' ım !  Kalbimi (sabırla) bağla" demesi doğrudur; oysa "Allah' ım! Kalbimi 
mühürle" demesi doğru değildir. 

Dört: Yüce Allah, inkarcıların sözlerini bize aktarırken onların , Kur'an' ın if
tira ve uydurma olduğunu söylediklerini belirtir. Allah, onların bu sözlerine bu
rada açık bir şekilde cevap vermemekte; aksine, peygamberin kendisine iftirada 
bulunması halinde, ona vereceği cezaya kimsenin engel olamayacağını ,  onu 
azabıyla yakalayacağını ama kimsenin onu kurtarmaya gücünün yetmeyeceğini 
söyleyerek cevap vermektedir. Nitekim peygamber de bizzat bu gerçeğe şöyle 
dikkat çekmektedir: 

"Yoksa onlar: "Onu uydurdu " mu diyorlar? De ki: Eğer ben onu uy
durmuş olsaydım, Allah 'tan bana gelecek hiçbir şeye engel olmaya gücünüz 
yetmezdi. "634 

630 Bakara, 7. 
631 Casiye, 23. 
632 Kehf, 14. 
633 Kasas, 10. 
634 Ahkaf, 8 .  
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Allah, inkarcıların bu sözlerine bazen Kur'an'a karşı onun bir benzerini ya da 
ondan bir parçasını getirmesini isteyerek; bazen de peygamberin hak ve doğru 
olduğuna, asıl kendilerinin yalancı ve iftiracı olduklarına delalet eden kesin de
liller getirerek onlara cevap vermektedir. Ayetten ,  inkarcıların sözlerine sadece 
sabırla değil işte böyle cevap verildiği anlaşılmaktadır. 

Beş: Bu ayet, açıkladığımız durumun benzeridir. Eğer Allah dileseydi, onu 
kabul etmez ve peygambere bu imkanı tanımazdı .  Kur'an' ın Kur'an' la tefsiri şüp
hesiz en güzel yöntemdir. 

Altı : Ayetin siyakında, ne uyumluluk, ne içerik ne de gereklilik bakımından 
herhangi bir şekilde sabra delalet eden bir delil yoktur. Dolayısıyla ayetten sabrın 
kastedildiği nereden anlaşılmaktadır? Sonra bu anlam, Kur'an'da başka yerde 
geçmiyor ki burada o anlam verilsin .  Oysa inkarcıların iddiasının doğru olması 
halinde Allah' ın kendisiyle peygamber arasına gireceği ve ona, kendisine iftirada 
bulunma imkanı tanımayacağı Kur' an' da pek çok yerde geçmektedir. 

Yedi: Yüce Allah , dilemesi halinde peygamberin Kur'an'ı kendilerine oku
mayacağını ve onu kendilerine bildirmeyeceğini; Kur'an' ı kendi bilgisi, izni ve 
dilemesi dahilinde indirdiğini şöyle haber vermektedir: 

"De ki: Eğer Allah dileseydi, onu size bildirmez, ben de onu size okumaz
dım. "635 

Bu, peygamberin doğruluğunu ve Kur'an'ın onun tarafından uydurulmuş 
bir kelam olmadığını, onun Allah'a iftira edemeyeceğini kanıtlayan en açık ve en 
güçlü kanıttır. Yani peygamber şöyle söylemektedir: Eğer okuma yazma bilme
yen benim gibi birin in böyle bir şeye gücü yetseydi ,  okuma yazma bilen, bilgisi 
olan , insanların yanına gidip onlardan bilgiler öğrenen kimselerin de buna gücü 
yeterdi . Oysa beni, Allah peygamber olarak gönderdi. Şayet o yüce Allah dile
seydi, Kur'an' ı indirmez, onu okumamı kolaylaştırmaz; ne bana ne de başkasına, 
onu size okuma ve öğretme imkanı tanımazdı . Ama Kur' an' ı , Allah bana vah yetti 
ve onu size okumama izin verdi. Sizin daha önce böyle bir şeyden hiç haberiniz 
ve bilginiz yokken, Kur'an'ı O size bildirdi. Eğer sizin söylediğiniz gibi bu Kur'an, 
bir yalan ve iftira olsaydı, benden başkası da onu size okuyabilir; böylece onu o 
kişi vasıtasıyla tanırdınız. Çünkü insan, yalan söylemekten aciz kalmaz. Oysa siz
ler, Kur'an' ı ilk kez benden duydunuz; benden başka bir insandan duymadınız. 
Onu ilk defa ben size tanıttım. 

Sonra Allah resulü, zihinlerde var olan ve peygamberin bunu başkasından 
öğrendiği ya da kendi kafasından uydurduğu sorusuna cevap vermekte ve şöyle 
demektedir: 

"Ben bundan önce bir ömür boyu aranızda kaldım. "636 

635 Yunus, 16 .  
636 Yunus, 1 6. 
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Yani sizler benim durumumu iyi biliyorsunuz; sizden hiçbir gizlim ve saklım 
yoktur. Siz benim girdimi çıktımı, doğruluğumu ve emanete sahip çıkışımı bilir
siniz. Ben daha önce o Kur'an'dan az veya çok hiçbir şey bilmiyordum. Sonra 
hiçbir çaba göstermeden , eğitim almadan ve imkanım olan sebeplere sarılma
dan kısa bir süre içinde onu size getirdim. Bu, Kur'an' ın Allah tarafından bana 
vahyedildiğinin ve indirildiğinin açık delili ve güçlü kanıtıdır. Eğer dileseydi, Al
lah böyle bir şey yapmaz; bana, onu okuma imkanı tanımaz, size de onu bilme 
imkanı vermezdi .  Oysa Allah, bana onu okuma imkanı tanıdı; size de onu bilme 
imkanı verdi .  Daha önce ne siz, böyle bir şeyi hatta bir parçasını bile biliyor; ne 
de ben, bana vahyedilmeden önce tamamını ya da bir kısmını okuyordum. 

Şimdi bu delilin sağlamlığını, güzelliğini ve ortaya çıkardığı anlamları, aşağı
daki ayetlerle birlikte iyi düşün . Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

''Anda/sun, eğer dileseydik, sana vahyettiğim izi alıp götürürdük; sonra sen 
de bize karşı duracak bir vekil bulamazdın. "637 

Aşağıdaki ayetler, anlam bakımından bu ayetle örtüşmektedir: 
"Yoksa onlar: ''Allah 'a karşı yalan uydurdu " mu diyorlar. Oysa Allah dilesey

di, senin kalbin i mühür/erdi. "638 
"Eğer o, bize karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak 

yakalardık. "639 
Bu delil, Kur'an'da birçok yerde çeşitli şekillerde bağımsız olarak zikredilir. 
Sekiz : Bu tür terkipler, aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi Kur'an'da ispat 

(olumluluk) için değil olumsuzluk için zikredilir: 
''Anda/sun, eğer dileseydik, sana vahyettiğimizi alıp götürürdük. "640 
"Ey Insanlar! (Allah) dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir; şüphesiz Allah 

buna Kadir'dir. "641 

"(Allah) dilerse, rüzgarı durdurur; böylece onun (denizin) üstünde kalaka
lırlar. "642 

"Eğer dilersek, onları yerin dibine geçirir ya da gökten üzer/erine parçalar 
düşürürüz. "643 

Bu terkip ve benzerleri, dileme fiilinden sonra daima olumsuz olarak gelmiş
lerdir. 

637 İsra, 86. 
638 Şura, 42/24. 
639 Hakka, 69/44-45. 
640 İsra, 1 7/86. 
641 Nisa, 4/133 . 
642 Şura, 42/33. 
643 Sebe, 34/9. 
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Dokuz: Kalbi mühürlemek, sabırlı olmayı gerektirmez. Aksine kişinin kalbi
nin mühürlenmesi, onun sabrını yok edebilir; hatta kalp mühürlendi mi sabır yok 
olur. Bu yüzden kişinin dayanma gücü zayıflar. Oysa kalbin sabır ile bağlanması 
böyle değildir; çünkü bu, sabırlı olmayı gerektirir. Nitekim aşağıdaki ayet bu an
lamı pekiştirmektedir: 

"Hani Allah kendi katından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldır
mıştı. Sizi arıtmak, sizden şeytan vesvesesini gidermek, kalplerinizi (sabır ile bağ
layıp) pekiştirmek ve sebatınızı artırmak için gökten üzerin ize su indirmişti. "644 

Bunun yanında, Arap dilinde bir iş üzerinde sabredene "Kalbini (sabırla) 
bağladı" denilir. Böyle yapmakla o kişi sanki kalbini sıkıntılara karşı hapsetmiş, 
onu korumaya almış, kendine hakim olup sükunet ve metanetini muhafaza et
miştir. Bu yüzden, kendine hakim olan ve metanetini koruyan kimseye "Rabitü'l
Ce'ş" denilmiştir. 

Vahidi, "Ve li yarbite ala kulubikum" (kalplerinizin üzerini bağlamak için) 
ifadesinde geçen 'ala' edatının zaid (fazla) olduğunu, bu yüzden mananın "Kalp
lerinizi bağlamak" olduğunu söylemiştir. Ancak bu söylediği doğru değildir. Çün
kü 'bir şeyi bağlamak' ile 'bir şeyin üzerini bağlamak' arasında açık fark vardır. 
Mesela, 'Atı, hayvanı bağlamak' denilebilir; ancak at veya hayvanı bağlamaya 
'üzerini bağlamak' denilmez. 

Eğer 'bağlama' , bir şeyin tamamını kapsıyor ve bütününü içine alıyorsa, 
ancak o zaman 'Üzerini bağladı' denilir. Üzerini bağlamakla, sanki bağlanan şe
yin bütünü kuşatılmış olur. Bu yüzden 'Kalbinin üzerini bağladı' denilmiştir. Bu 
ifade şekli, 'Kalbini bağladı' ifadesinden daha güzel ve kapsamlıdır. Bu ifadeyle 
asıl anlatılmak istenen, mühürlemenin aksine bu tür bağlamayla birlikte sabrın, 
dayanma gücünün ve sağlamlığın olduğudur. 

On: Mühürlemek, hissetmeyecek ve anlamayacak şekilde kalbi bağlamak 
demektir. Dolayısıyla mühürlemek, bilme ve anlamaya engel olan bir durumdur. 
Halbuki Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlarının söylediği "Kur'an'ı 
o uydurdu" sözünü biliyor, anlıyor ve bunun ağırlığını hissediyordu. Allah, pey
gamberin kalbinin bu sözleri bilmesine, anlamasına ve ağırlığını hissetmesine 
herhangi bir engel koymamış; bu yüzden onun hakkında 'Mühürleme' sözcüğü
nü kullanmamıştır. 

Eğer, 'Durum böyledir; ancak Allah , Hz. Peygamberin kalbinin onların bu 
sözlerinden sıkıntı duymasına bir engel koymuştur' denilirse, deriz ki: Asıl bu 
durumun 'Mühürleme' olarak adlandırılması daha doğrudur. Çünkü inkarcıların 
bu sözleri, Hz. Peygambere büyük sıkıntı veriyor ve onu derinden üzüyordu. 
Nitekim Allah, bu durumu bize şöyle haber veriyor: 

644 Enfal, 8/1 1 .  
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"Onların söylediklerinin gerçekten seni üzdüğünü biliyoruz. "645 

Bu eziyet ve sıkıntının Allah Resulüne ulaşması , Allah' ın ona özel bir iütuf ve 
ihsanıdır. Zira hiçbir peygamber, ona yapılan eziyet kadar eziyet görmemiştir. 

Bütün bu gerekçeler nedeniyle ayet hakkında doğru olan görüş, Katade'nin 
görüşüdür. Şüphesiz Allah doğrusunu bilir. 

Bundan sonra Yüce Allah, Kur'an' ın takva sahipleri için bir öğüt olduğunu, 
Allah ' a karşı gelmekten sakınanların ondan ders aldıklarını , böylece kendilerine 
yararlı ya da zararlı olan şeyleri görüp yararlı olanları uyguladıklarını , zararlı 
olanlardan ise sakındıklarını haber vermektedir. Müttakilerin Kur'an ile Yüce 
Allah' ın isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini zikredip bunlara içtenlikle inandıkları
nı; onların, Allah' ın sevabını, cezasını , tehdidini , emir ve yasaklarını ,  Allah' ın 
dostları, düşmanları ve kendi nefsi üzerindeki ayetlerini ve mucizelerini bu kitap 
sayesinde öğrendiklerini ;  yine bu kitap sayesinde nefislerini arındırdıklarını .  te
mizlediklerini ve yücelttiklerini; onu kötülüklere dalmaktan, değerini yitirmekten 
ve küçük düşürmekten alıkoydukların ı ;  dünya ve ahiret, Cennet ve Cehennem, 
iyilik ve kötülük hakkındaki bilgileri Kur'an dan aldıklarını bildirmektedir. Bütün 
bu özellikleri nedeniyle Kur'an, gerçekten bir öğüt: bilgi sahipleri için güçlü bir 
delil, öğrenenlere yol gösteren bir rehber ve yarar sağlayan bir kitaptır. 

49. Şüphesiz biz, aran ızda onu yalan layan/arın bulunduğunu bili
yoruz. 

Tefsiri : 

Yani onlar, bize gizli değildir; yalanlamalarının karşılığını elbette vereceğiz. 

Bu ayetin ardından Yüce Allah , inkarcıların peygamberin haber verdiği ger-
çeği gördüklerinde elçisinin ve sözünün onlar için bir hasret ve üzüntü olaca
ğını haber vermektedir. Onların peygamberin haber verdiklerini yalanlamaları, 
pişmanlık ve üzüntünün hiçbir yarar sağlamadığı bir zamanda kendileri için en 
büyük pişmanlık ve üzüntü kaynağı olacaktır. Hakkı yalanlayıp batıla inanan 
herkes için durum budur. Yalanladığı şeyin gerçek olduğu, inandığı şeyin ise ger
çek olmadığı apaçık ortaya çıktığında, yalanladığı gerçek ile inandığı batıl inkarcı 
için büyük bir hasret ve üzüntü olur. İnkarcının durumu, ihtiyaç duyduğu bir 
zamanda kendisine yararlı olan şeyi elinden kaçıran kimsenin durumu gibidir. 

645 En'am, 6/33 
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Bu kimsenin o şeye duyduğu ihtiyacı arttıkça ve onu elde edenlerin kurtuluşunu 
gördükçe , kaçırdığı fırsat bu kimse için daha büyük üzüntüye dönüşür. 

Daha sonra Yüce Allah, Kur'an ve gönderdiği elçinin Hakke' l-).:akin (kesin 
gerçek) olduğunu haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır: 

50 Muhakkak o. kafirler için bir iç yarasıdır 

51 . Hiç şıJphesiz o, kesin bir  gerçektir. 

Tefsiri : 

Bazı alimler ayette geçen Hakke' l-yakin ifadesindeki tamlamanın ,  'büyük 
mescit' . ·evla namaz'  tamlamalarında olduğu gibi .  mevsufun sıfata izafesi ba
bından olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayet, 'Şüphesiz o gerçek kesindir " 

anlamına gelir. 

Kuşkusuz bu konunun daha çok incelenmesi gerekiyor. Bu yüzden, 'Başarı 
Allah'tandır deyip diyoruz ki : 

Yüce Allah , Kur'an' da yakinin (kesin bilginin )  üç mertebesi olduğunu bildir
mektedir. Bunlar, Hakke ' l-yakln (bilme ve görmeyi kapsayan kesin bilgi ) ,  İ lme' l 
yakln (bilgi halindeki kesin bilgi ) ve Ayne' l-yaklndir (görülen kesin bilgi ) .  

Allah , yakinin bu ü ç  mertebesini bize şöyle haber verir: 

"Hayır: eğer i/me'l-yakfn (kesin bir bilgiyle) bilmiş olsaydın ız, m utlaka Ce
hennemi görecektin iz. Sonra onu (ahirette) ayne' l-yakfn ile (yakin gözüyle, çıp
lak gözle) göreceksin iz. "646 

Yakinin üç mertebesi şöyledir: 

Birinci mertebe:  İ lme'l-yakln mertebesidir. İnancını zedeleyecek hiçbir 
şüphe ve kuşku oimadan tam bir inançla inanıp doğrulamak Mesela, Cennete, 
onun rnüttakilerin yurdu ve müminlerin vatanı olduğuna ilme' l-yak!n (kesin bir 
bilgiyle) inanmak böyledir. Peygamberlerin ,  Cennetin varlığını Allah'tan bildir
diklerine kesin olarak inanmak, bunu haber verenlerin doğruluğundan şüphe 
etmeden kesin bir şekilde kabul etmek, İ lme' l-yakln mertebesinin içine girer. 

İkinci mertebe:  Ayne' l-yak!n mertebesidir. Bu mertebe, görme ve müşa
hede etmeye dayalıdır. Yüce Allah bu mertebeyi şöyle haber vermektedir: "Son
ra onu (ahirette) ayrıe 'l-yakfn ile (yakin gözüyle) göreceksiniz . " 647 

646 Tekasür, 102/5-7 .  
647 Tekasür, 102/7. 
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Bu mertebe ile önceki mertebe arasındaki fark, bilgi halindeki kesin bilgi ile 
görmeyle elde edilen kesin bilgi arasındaki fark gibidir. İ lme' l-yakln dinlemeyle 
ilgil i ,  Ayne'l-yakln ise görmeyle ilgili bir mertebedir. 

İmam Ahmed' in Müsned' inde merfCı olarak rivayet edilen bir hadis-i şerifte 
''Haber, görmek gibi değildir" buyurulmuştur. 

Hz. İbrahim' in Rabbinden ölüleri nasıl dirilttiğin i kendisine göstermesini iste
mesi , bu mertebeyle alakalıdır. O, bu istekle kesin bi lgi ( İ lme' l-yakln) ile bildiğini 
görme bilgisiyle (Ayne' l-yakln ile) pekiştirmek istemiştir. Bu yüzden isteği, bilgi
sini artırmaya ve kalbinin huzur bulmasına yönelik b ir taleptir. Zira görmekle , 
kalp sakinleşir; şüpheler yok olur; haberle görme arasındaki mesafe huzurla kat 
edilir. Bu yüzden Hz. Peygamber. haber i le görme arasındaki mesafeyi şek (şüp
he. tereddüt) olarak adlandırarak: "Biz şek etmede İbrahim 'den daha çok hak 
sahibiyiz·· buyurmuştur.64b 

Dolayısıyla ne bu hadiste ne de Hz. İbrahim olayında. inanma bakımından 
bir şek ve şüpheden söz etmek mümkün değildir. Zira burada bilmeden sonra 
gözle görme,  haberden sonra müşahede etme ve işitmeden sonra görme söz 
konusudur. 

Üçüncü mertebe :  Hakke' l-yakln mertebesid ir. Bu mertebe,  bir şeyi bizzat 
yaşamak onu hissetmekle alakalıdır. Müminlerin Cennete girmeleri ve içindeki 
nimetlerden yararlanmaları, bu mertebeyi ifade eder. Müminler dünyada iken 
İlme ' l-yakln mertebesinde; hesap verme ve görebilecekleri kadar Cennetin ken-· 
dilerine yakınlaştırılması halinde Ayne' l-yakin mertebesinde; Cennete girmeleri 
ve nimetlerinden yararlanmaları halinde ise Hakke' l-yakln mertebesinde bulu
nurlar. 

Bil ineni yaşamak, onu hissetmek bazen dış duyularla mümkün olurken 
bazen de kalple ( manen) mümkün olur. Bu yüzden Yüce Allah, "Şüphesiz o. 
hakku 'l-yaklndir (kesin bir gerçektir}"649 buyurmuştur. 

Kalp. duyulan ve onlara bağlı halleri hissettiği gibi Kur'an'a  ve peygambere 
inanmayı da h isseder. . Bu yüzden kalp, imanın verdiği neşe ve huzuru yaşar. 
Hakke' l-yakln mertebesine ulaşır. Bu, imanın en üst mertebesidir; müminlerin 
farklı derecelerde bulunduğu sıddlklik derecesidir. 

Bazı alimler bu üç mertebe için şöyle bir örnek vermişlerdir: Doğruluğuna 
kesin olarak inandığın b ir kişi sana, "Yanımda bal var, ondan sana yedirmek 
istiyorum" dediğinde ona inanır ve doğrularsan, bu İ lme' l-yakln olur. Eğer o 
kişi, balı yanına getirir ve sen onu görürsen, bu Ayne ' l-yak!n olur. Eğer balı tadıp 
yersen,  bu da Hakke ' l -yakln olur. 

648 Buhari, 6/473 . 
649 El-Hakka, 69/51 .  
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Buna göre , 'Hakku' l-yakln' ifadesindeki tamlama, bazılarının söylediği gibi 
mevsufun sıfata izafesi babından değil, aksine cinsin türe izafesi babındandır. 
Çünkü bilme ( ilim) , görme (ayn) ve hak (gerçek) , yakinden daha genel kavram
lardır. Dolayısıyla ayette anı (genel) hasa (özele) izafe edilmiştir. Bütün paranın 
malın bir kısmına izafe edilmesi gibi .  

Ayetteki ifadede tamlanan ile tamlayan, 'Amr' ın evi' . 'Zeyd' in elbisesi' tam
lamalanndakinin aksine tek bir şeyi tanımlayınca, bazıları bunu mevsufun sıfata 
izafesi şeklinde anlamışlardır. Oysa gerçek onların sandığı gibi değildir. Aksine 
bu, ' ipek elbise ' ,  'gümüş yüzük' tamlamalarında olduğu gibi cinsin türüne izafesi 
babındandır. Bu tür tamlamalarda, bazen tamlanan tamlayandan farklı olabilir 
ve aynı şeyi ifade etmeyebilir; bazen de tamlanan ve tamlayan aynı cinsten ola
bilir ve aynı şeyi ifade edebilir. Kuşkusuz Allah doğrusunu bilir. 

Daha sonra Yüce Allah sureyi şu ayetle bitirmektedir: 

. 
( O 'I'  tı ,......kAJ I � - ._. L.,  • , • • - · .J 1 - L--' 

52. Öyleyse, pek büyük Rabbinin adın ı  tesbih et 

Tefsiri : 

Rabbin büyüklüğü ve yüceliği ile ilgili haber içeren;  O'nun mülkünün aza
metinden, kulları hakkında verdiği hükmün dünyada ve ahirette adaletle uy
gulanmasından söz eden; Allah' ın peygamber gönderme ve kitap indirme yü
cel iğini anlatan; O'nun bütün gök ehli ve iman eden kullar katında pek yüce, 
üstün ve değerli olduğunu , hiç kimsenin O'na karşı yalan uyduramayacağını ,  
kimsenin O'na iftirada bulunamayacağını ,  dinini  değiştiremeyeceğini ,  hukukunu 
yok edemeyeceğini .  yalan söyleyerek O'nun adına insanları öldüremeyeceğini ,  
gerçekte olmayan bir şeyi O'ndan haber veremeyeceğini, söylediği yalan ve if
tiraya rağmen Allah ' ın onu desteklemesinin, ona yardım etmesinin, dualarını 
kabul etmesinin, düşmanlarına galip kılmasın ın, değerini artırıp şanını yüceltme
sinin mümkün olmadığını açıklayan bu sCıresinin, böyle bir sonla bitmesi olduk
ça yerindedir. Yüce Allah' ın azameti ve şanı ,  yalan ve zulmün en çirkin türünü 
yapan bir kimseye iyilikle davranması ve ona destek vermesi mümkün değildir. 
Yüce Rabbimiz, bilgisizlerin kendisine isnat ettikleri her türlü şeyden pek uzak ve 
yücedir.650 

650 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s .  1 75-194.  
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.Rahmôrı ue Rah im Allah ' ın adı ile. 

1 -3. Birisi . yükselme derecelerinin sahibi olar. Allah kat;ndcın 

inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin sauamayacağı azabı istedi ' 

4. Melekler ue RCıh (Cebrail}, oraya, miktarı (dünya senesi i ie) ellibın 
yıl olan bir günde yükselip çıkar. 

5. (Resulüm!) Şimdi sen güzelce sabret. 

6. Doğrusu on lar, o azabı { ihtimalden) uzak görüyorlw'. 

7. Biz ise onu yokırı ']Örnıekteyiz 
8. O gün gökyüzü, erim iş maden gibi olur. 
9. Dağlar da atılmış yüne döner. 

1 O. Dost, dostu sormaz. 

1 1 -14 .  Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir; . 
Gı:.i rıahkôr kimse ister ki, o günün azabındmı (kurtu luş için) oğu}!cm n • 
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1 5 .  Fakat ne m üm kün! Bilinmeli ki, o (Cehennem) alevlenen bir ateştir. 
1 6. (Deriyi) soyup kav urur. 

Tefsiri : 

Bu ayet hakkında çokça bilinen iki tür tefsir vardır. 

Birincis i ·  Ayette geçen ve kavurma anlamı verilen 'eş-Şeva· sözcüğü, e l  
ve ayaklar gibi öldürücü olmayan organların bulundukları yerden koparılabi
len, soyulabilen uzuvları ifade eder. Nitekim bu sözcük Arap dilinde bu anlam
da kullanılmıştır. Orneğin , avcı avı öldürücü olmayan yerinden vurduğu zaman 
'Rema es-sayda fe eşvah·  (Avı,  öldürücü olmayan yerinden vurup yakaladı )  de
nil ir. Eğer av, öldürücü yerinden vurulur ve vurulduğu yerde ölürse, 'Remahu fe 
esmah' (Atıp vurdu ve olduğu yerde öldürdü ) denilir. Şayet av, vurulduğu okla 
birl ikte kaçar başka yerde ölürse, buna da 'Remahu fe enhah' (Atıp vurdu ama 
kaçırdı) denilir. 

İkincisi : eş-Şeva. baş ve kafatası derisi anlamındadır.651 

'tı· \ O,<!t> � � � .Jl.:J�j\ �1 CJ; \ A .o J j� t:_'>->:" j >< \ V� 'J y j j)İ :_,,. _,}.� 
<!'i>l' 'l' <ıt µı :J1 ,fı> r ı �.  ls-..,� _r.;jı L l�Jj ,.ıf, 'I'  · �, ·�3� )Jı ;,.,..:... l�l 

, ' 

1 7, 1 8. Yı'.iz çevirip geri dönen, (servet) toplayıp yığan kimseyi (ken
dine) çağırır! 

1 9-22: Gerçekten insan, pek h ı rslı (sabırsız) yaratı lmıştır. Kendisine 
bir kötülük dokunduğunda sızlanıp feryat eder; bir iyilik dokunduğunda 
ise cimrilik eder. 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu ayette, insanın bu niteliklere sahip bir varlık olarak yaratıldı
ğını; bu niteliklerde olmayanların ise, Allah kendi fazlı ve ihsanı ile onları temiz
leyip arındırdığı için öyle olmadıklarını haber vermektedir.652 

lbn Kayyim, bu ayet hakkında başka bir eserinde şunları söylemektedir: 

Ayette geçen el-HelCı' ( hırs l ı ,  sabırsız) sözcüğü hakkında el-Cevheri şöyle 
söyler: el-Hela' (h ırslılık ve sabırsızlık) , el-Ceza' (sızlanma, feryat etme) halinin 

651 Bedfüu' l -fevfüd. 3/1 14-1 15 .  
652 Tariku ' l -h icreteyn. s .  101  
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en kötü halidir. Bazen hel i '  şeklinde kesre ile gelir. Sabırsız olana heli '  ve helu' 
denilir. Bir hadis-i şerifte Allah resulü şöyle buyurmuştur: " İnsandaki en kötü 
nitelik, h ırslı cimrilik ve (baştan )  çıkaran korkaklıktır. "653 

Derim ki ,  bu hadiste biri lafızla ilgili d iğeri mana i le ilgil i iki durum söz konu
sudur. Lafızla ilgili durum.  c imriliğin hırsl ılıkla nitelenmesidir. Hırsl ı  kimseye, ço
ğunlukla helu' (çok h ırslı )  denil ir ;  hali 'u 'n  leh (ona -mala karşı- hırsl ı )  denilmez. 
Çünkü hale·e fi i l i  müteaddi (geçişl i )  bir fii l değildir. 

Buna göre, lafızla ilgil i durum için burada iki farkl ı yorum vardır: 

Birincisi : Bu tamlama, sessiz gece, gizli sır. oruçlu gün. fırtınalı gün tamla
malarında olduğu gib i ,  nesep (sahiplik) belirtmektedir. Çünkü ünlü Arap dilbi
l imci S ibeveyh'e  göre bu tür tamlamalar, labin (süt sahibi ) ,  tamir (hurma sahibi ) 
anlamında olup nesep ( sahiplik) belirtir. 

İkincisi : Hali' (h ırsl ı ) ,  hadiste geçen hali '  (ç ıkaran) sözcüğü ile uyumlu iki l i  
b ir ifade olması için zikredilmiştir. 

Mana ile ilgili durum ise şudur: Cimrilik ve korkaklık, bir insanda bulunacak 
en kötü iki niteliktir. Özellikle kişinin cimriliği aşırı ve hırsl ı ;  korkaklığı şiddetli 
ve aklı baştan çıkaran tipte ise , o kişide müsamaha, hoşgörü ve cesaret olmaz . 
Böyle bir kişi ne malından ne de bedeninden bir yarar görür. Arapların söyledi
ği gibi, ne mızrak ne çanak olur; ne kovulur ne de serbest bırakılır. Bu yüzden 
cimrilik, korkaklık, h ırsl ı l ık ve ürkeklik, kişiyi engeller, küçük düşürür, alçaltır ve 
bayağılaştırır. 

Eğer h ırslı ve tamahkar cimriyi tanımak istersen ,  o kişi şöyledir: Mesela acıktı
ğında, hemen aç olduğunu söyler ve açlığını hemen gidermeye çalışır: tahammül 
etmez. Bir yeri ağrıdığında, hemen şikayet eder ve onu belli eder. Bir zorlukla 
karşı laştığında, hemen itaat edip boyun eğer; h ızlıca zorluktan kaçıp kurtulmaya 
çalışır. Aç kaldığında, şikayetini ortaya koyar ve acil bir şekilde karnını doyurmak 
için çabalar. Bir yerde bir menfaati olduğunu gördüğünde, h ızlıca oraya yönelir. 
O menfaati elde edince, kendisine ruh (can) gelmiş gibi olur. Yan i  böyle bir kim
se, ne zorluklara tahammül eder ne de başkasını kendisine tercih eder. Bütün bu 
sıfatlar, insanın küçük düşmesine ve alçalmasına neden olur; sahibini basitleştirip 
bayağılaştırır. Allah bu hallerden korusun.654 

653 Ebü DavCıd,  Cihad. 2/477.  
654 Uddetü's-sabirin, s. 2 74-2 75. 
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23. Onlar ki: Namazların ı  sürekli kılarlar aksatmazlar 

24, 25 . Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa 
belli bir hak tan ıyanlar; 

26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; 

27, 28. Rab/erin in azabından korkanlar, ki Rab/erinin azabı(na karşı) 
emin olunamaz; 

29-31 . Irzların ı  koruyanlar -ancak eşlerine ue cariyelerine karşı müs
tesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, 
onlar taşkın ların ta kendileridir-; 

32. Emanetlerine ve ahit/erine riayet edenler; 

33. Şah itliklerin i  (dosdoğru) yapan lar; 

34 Namazların ı  koruyan lar; 

35 . işte bun lar, Cennetlerde ağırlanırlar. 

36, 37. (Resulüm!) O kafirlere ne oluym· ki, bölük bölük sağından ve 
solundan sana doğru koşuyorlar. 

38. 39: Orıiardan her biri, nimet Cennetine konulacağını mı umu
yor! Hayır; doğrusu biz onlon, bildikleri şeyden yarattık. 

Tefsiri : 
Bu iki cümlenin b irbiriyle bağlantısını düşündüğünde, altında marifet ve bilgi 

hazinelerinden büyük bir hazinenin bulunduğunu görürsün. Yüce Allah burada, 
i rısa: :m 1;Hi ı  ıen sperm maddesinden yaratı1cl ığına ve sonraki E:vrelere işaret ede 
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bir ilaha, insanları başıboş bırakmanın, onlara peygamber göndermemenin , ki
tap indirmemenin yakışmayacağını ;  öldükten sonra insanları yeni bir varlık ola
rak yaratmanın, işledikleri iyi ya da kötü amellerin karşılığını vermek üzere onları 
tekrar diriltmenin O'na zor gelmeyeceğini , O'nun bunu yapmaktan aciz kalma
yacağını ifade etmektedir. Öyleyse, Allah ' ın  kendilerini hangi şeyden yarattığını 
bildikleri halde insanları Allah'a yönelmekten alıkoyan,  gönderdiği peygamberi 
ve indirdiği kitabı yalanlayaniar, Cennete girmeyi nasıl umarlar? 

Bu, şu ayete benzemektedir: "Sizi, B iz yarattık; yine de tasdik etmeyecek 
misiniz? . "655 Bu ayete göre yalanlayanlar, Allah'ın kendilerini yarattığın ı  tasdik 
etmekteydiler. Allah, bu yaratı lışı onlara , kendi birliğinin ve gönderdiği peygam
berlerin doğruluğunun deli l i  olarak zikretmekte ; onları ve bütün insanları , ken
di isimlerini ,  sıfatların ı  ve birliğini kabul etmeye, peygamberlerine inanmaya ve 
ahiret hayatına iman etmeye davet etmektedir.656 

\ -
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40, 41 . Doğu/arın ve batı ların Rabbine yem in ederim ki, şüphesiz 
onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse 
de bizim önümüze geçemez. 

Tefsiri :  
Allah bu a�,ıetlerde ,  doğulann ve batıların rabbine yemin etmektedir. Doğular 

ve batılar, ya yı ldızların ya da güneşin doğuş ve batış yerleridir. Her yer, b ir yön
den doğu ya da bati olduğu için, Allah bazı yerde bunları çoğul , bazı yerde tekil ,  
bazı yerde de ikil i olarak zikretmiştir. Mesela er-Rahman suresinde ikili olarak 
şöyle zikreder: ''O, iki doğun un ela Rabbidir, iki batının da Rabbidir. "657 Bu ayette 
geçen iki doğu ve iki batıdan maksadın,  iki yaz ve kış olduğu söylenmiştir. 

Aliah,  her yerde o yere uygun ifadeler kullanmıştır. Bu yüzden, "O, iki 
doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir . ayetinde doğuyu ve batıyı ikili 
olarak zikreunesinin nedeni, bu surede ıkili ifadelerin zikredilmi� olmasıdır. Al
lah bu surede , yaratı l ışı ve öğretmeyi, güneşi ve ayı, yı ldızları ve ağaçları, göğü 
ve yen, çekirdeği ve meyveyi , insanları ve cinlen, insanın yaratılış maddesi i le 
cinlerin yaratı lış maddesin i ,  iki den izi , Cennet ve Cehennemi birlikte ikili ifadeler 

655 El-V&kı'a .  5615 7 .  
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olarak zikretmiş; Cenneti, iki üst Cennet ve iki alt Cennete bölerek her Cennet' te 
iki pınar olduğunu haber vermiştir. Dolayısı i le doğu ve batının iki doğu ve iki 
batı olarak zikredilmesi, bu ikili ifadelerle mükemmel bir uyumluluk sağlamıştır. 

El-Mearic suresinde ise Allah, genel anlamda kudretine,  kudretinin mükem
mell iğine , öldükten sonra insanları tekrar diriltme gücüne yemin etmektedir. Bu 
yüzden doğuyu ve batıyı çoğul olarak zikretmiştir. Zira bu,  ayette ister yıld ızların 
ve güneşin doğuş ve batış yerleri kastedilmiş olsun ister her şeyin doğu ve batı 
yönleri kastedilmiş olsun, yemin edilen şeye daha iyi delalet etmektedir. Çünkü 
bütün bunlar, Yüce Allah ' ın ,  yalanlayanların yerine başkalarını getirme: güneşi 
her gün doğudan getirip batıda yok ettiği gib i ,  onları bilmedikleri başka bir haya
ta ve şekle sokabilme güç ve kudretin in apaçık delilleridir. 

El-Müzzemmil suresinde de Allah , doğu ve batıyı tekil ifadeyle zikretmekte
dir. Çünkü burada temel amaç, Aliab' ın  gerçek Rabb ve bir olduğunu ifade et
mektir. Yan i  O, doğunun ve batının tek Rabbi olduğu gib i ,  yalnız O'nu tek Rabb 
olarak bilmek ve sadece O"na güvenip dayanmak gerekir. 

Doğunun ve batının O'ndan başka Rabbi yoktur. Öyleyse O' ndan başka 
ilah edinilmemesi ve O'ndan başkasına güvenilip dayanılmaması gerekmektedir. 
Hz. Musa da, firavunun kendisine yönelttiği 'Alemlerin Rabbi nedir?'658 sorusuna 
şöyle cevap vermiştir: "Eğer aklın ızı kullanır (düşünürseniz, anlarsınız ki,} O, 
doğunun, batın ın ve bunların arasındaki her şeyin Rabbidir. "659 

Burada, Yüce Allah' ın doğuların ve batıların Rabbi olduğunun zikredilmesi , 
O" nun göklerin ve gökte bulunan güneşin , ayın ve �nldızların;  iki yön arasında 
bulunan her şeyin,  gecenin, gündüzün ve ikisi içinde bulunan bütün varlıkların 
Rabbi olduğuna da dikkat çekmektedir. 

Allah buna dikkat çektikten sonra şöyle buyurmaktadır: 

"Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve 
kimse de bizim önümüze geçemez "

. 660 Yani onları yok edip yerlerine,  onlardan 
daha itaatkar ve daha hayırl ı kimseler getirmeye gücümüz yeter. Buna benzer bir 
ayet şöyledir: "Ey İnsanlar! Eğer (Allah} dilerse sizi yok eder, başkaların ı  getirir; 
Allah buna Kadir dir. "66ı 

"Kimse de bizim önümüze geçemez . "  Böyle b ir şey dilediğimde, kimse bana 
engel olamaz, benim buna gücüm yeter. Allah bu manayı 'Kimse de bizim önü
müze geçemez' şeklinde ifade etmektedir. Zira gal ip olan mağlubu geçer ve is
teğine kavuşur. 

658 Eş-Şuara. 23. 
659 Eş-Şuara, 28. 
660 El-Mearic. 70/40-41 .  
661 En-Nisa, 4/133 
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"Benzerlerin izi yerin ize getirmede kimse bizim onumüze geçemez"662 

ayetinde fi i l ,  mağlubiyet ve yenilgi anlamı içerdiği için ' i la '  yerine 'ala' edatıyla 
geçişli yapılmıştır. Fiilin 'ala' ya da ' i la' edatıyla geçişli yapılması arasında fark 
vardır. Fiil , ' ila' ile geçişli yapıldığında 'öne geçti , önce ulaştı' anlamına; 'ala' ile 
geçişli yapıldığında 'ona galip geldi ,  onu yendi' anlamına gelir. 

Allah bazen , yalayanları yok ed ip yerlerine daha hayırlı olanları getireceğini :  
bazen benzerlerini getireceğini ;  bazen de onlar gib i olmayan başka bir toplum 
getireceğini haber vermektedir. Bu üç durumu bir arada ya da ayn ayrı değer
lendirirken aralarındaki farkın ne olduğunu bilmek gerekir. Buna göre , Allah' ın 
onlardan daha hayırlı kimseler getirmesi, bunun gerçekleşmiş olması ,  Allah ' ın 
dünyada iken onları yok edip yerlerine onlardan daha itaatkar ve takva sahibi 
kimseler getirme kudretini haber verir. Nitekim şu ayet buna delalet etmektedir: 
"Eğer yüz çevirirsen iz, yerinize sizden başka bir toplum getirir ve onlar sizin 
gibi de olmazlar. "663 Yani getireceğimiz kimseler, sizden daha hayırlı ve itaatkar 
olurlar. 

Mücahid bu ayeti tefsir ederken der ki : Allah, onların yerine kullarından di
lediği kimseleri getirir ve onları bu kimselerden daha hayırlı kılar. Ancak Allah'a 
hamdolsun ki , yüz çevirmediler; Allah da onların yerine başkalarını getirmedi .  

Allah,  onların yerine benzerlerini getirmeyi e l-Vakı 'a ve el-insan Suresinde 
zikreder. el-Vakı 'a  suresinde Allah şöyle buyurur: "Aranızda ölümü Biz takdir 
ettik. Biz, sizi benzerlerinizle değiştirmemizde ve bilmediğiniz şekilde sizi var 
etmem izde ön üne geçilenlerden değiliz ."664 El-insan Suresinde ise Allah şöyle 
buyurur: "Onları biz yarattık ve bağların ı  sımsıkı bağladık; dilediğimiz zaman da 
onları benzerleriyle değiştiririz. "6GS 

Müfessirlerin pek çoğu, bu ayete şu anlamı vermişlerdir: Eğer Biz, sizden 
başka bir varlık yaratmak istesek, bunu yapacak güçteyiz ve bu konuda hiç 
kimse önümüze geçip Bizi yenemez. İnsan suresinde geçen "Dilediğim iz zaman 
onları benzerleriyle değiştiririz" ifadesi ise, 'Dilediğimiz zaman onları yok eder; 
benzerlerini getirip onların yerine koyarız' anlamındadır. 

El-Mehdevi bu ayet hakkında der ki: Yani yaratı lışlarında onlara benzeyen 
ama amellerinde onlardan farklı olan bir toplum getiririz. 

El-Vahidi ve İbnü' l-Cevzi, bu ayet hakkında bundan başka bir görüş zikret
memişlerdir. 

662 El-Vakı'a ,  56/60-61 .  
663 Muhammed, 47/38 
664 El-Vakı'a. 56/60-61 . 
665 El- insan, 76/28. 
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Buna göre bu ayetler, şu ayetin benzeridir: "Ey Insan/ar! (Allah) dilerse sizi 
yok eder, başkaların ı  getirir; şüphesiz Allah buna Kadir' dir. "666 Bu ayetlerle Allah, 
onları yok etme ve yerlerine benzerlerini getirebilme güç ve kudretini zikrederek, 
öldükten sonra onları tekrar diriltmeye kadir olduğuna delil getirmektedir. 

Bundan sonra Yüce Allah , el-Vakı ' a suresinde ilk yaratıl ış ı  yeniden dirilişe 
delil getirerek şöyle buyurmaktadır: "Anda/sun, ilk yaratılışı bildiniz; öğüt alıp
düşünmeniz gerekmez mi? . "667 Bu ayette Allah , onların bildikleri ve gördükle
ri şeye dikkat çekerek, peygamberlerin ikinci yaratılış hakkında verdiği haberin 
doğru olduğunu kendilerine hatırlatmaktadır. 

El-insan ve el-Vaki 'a surelerinde geçen bu iki ayetin anlamı hakkındaki ka
naatim şudur: "Onları benzerleriyle değiştirmekten maksat, yeni bir varoluştur; 
kendilerine vaat edilen öteki yaratıi ıştır. " 

Nitekim ez-Zemahşeri, el-İnsan süresindeki ayeti böyle anlamış ve şöyle de
miştir: 'Onları benzerleriyle değiştiririz' ifadesi, öteki ( ikinci ) yaratılışta onların 
yerine , bağlarını  sımsıkı bağlamada kendilerine benzeyen kimseler getiririz' anla
mındadır. Ez-Zemahşeri böyle dedikten sonra şöyle söyler: Bazıları 'Başkalarıyla 
değiştiririz' ifadesini, 'onları daha itaatkar kimselerle değiştiririz' şeklinde anlamış
lardır. Ancak bu durumda, (r5 ys:- � _;.; :..ı.;.:...- l _;J .:;� ,j \J )  "Eğer yüz çevirirseniz, ye
rinize sizden başka bir toplum getirir (sizi, sizden başka bir toplumla değiştirir}"668 
ayetinde olduğu gibi ,  ayetin 'İza' yerine 'En' i le gelmesi gerekirdi .  

Derim ki :  Ayetin ,  sadece kesin olarak gerçekleşen şeyler için kullanılan 'İza' ile 
gelmesi, bu değiştirmenin kesinlikle gerçekleşeceğine, mutlaka meydana geleceği
ne delalet eder. Bu yüzden,  "Anda/sun. ilk yaratılışı b i ldiniz" kesin ifadesini, öteki 
yaratılışın kesin olarak gerçekleşmesinin rnümkün olduğuna delil getirmiş; örneği 
örneğe, görüp müşahede ettiklerini inkar ettiklerine (tekrar dirilişe) delil göster
miştir. Onların benzerleri olması , Allah 'm onları yeni b ir yaratılış ile yaratmasıdır. 
Dolayısıyla bu benzerleri, bizzat kendilerid ir: tekrar haya.ta döndürü!müşlerdir. 

Eğer, 'Bu dönüş (mead ) ,  ilk yaratıl işın aynısıdır' dersen, doğru söylemiş olur
sun. Eğer, 'Bu dönüş, ilk yaratılış gibid ir' dersen , yine doğru söylemiş olursun . 
Öyleyse mead, yeniden hayata dönüştür ya da o, i lk yaratılış gibidir. 

Allah aşağıdaki bu durumu şöyle açıklamaktadır: "Biz ilk yaratıştCJ yoruiduk 
rnu ?  !-!ayır; onlar yeniden yarctılrnakton ş01!)he etrnelcteclir!er. 609 Bura.da 
dilen 'yeniden yaratilış , onların kendi benzerleri olduğu anlamını da içerir. Bu 
yüzden Ailah, ilk yaratılış gibi bu dönüşü (yaratıl ışı) iade (geri dönüş) ve mead 
(dönüş yeri) olarak adlandırm ıştır. Aynı şekilde /'..l lah,  "Hayır; onlar yen iden 

666 Nisa, 41133 
667 E!-Vakı 'a ,  56162 



SCı re :  70 • Mearic Suresi  •!• 365 

yaratı/maktan şüphe etmektedirler" ayetinde olduğu gibi yeni yaratılış ı ,  ilk va
roluşa benzemesi bakımından öteki (diğer) varoluş; ilk yaratılışa benzemesi ba
kımından da yeni yaratılış olarak adlandırmıştır. Ayrıca onları, bizzat kendileri 
oldukları halde benzerleri olarak adlandırmıştır. 

Böylece Kur· an·ın  ifadeleri birbiriyle uyumlu, birbirini doğrulayan ve biri di
ğerini açıklayan hale gelmiştir. Bu şekilde, peygamberlerin Allah' tan b ild irdikleri 
mead' ı anlamayanların ileri sürdükleri problemler yok olmaktadır. 

Bu ayetten ,  sonraki bazı alimlerin söylediği gibi ,  onların, her yönden başka
larından farklı olduğu anlaşılmamalıdır. Bu anlam -Allah ona inanmaktan koru
sun- kesinlikle  yanlıştır ;  aksine onların benzerleri , bizzat kendileridir. Gerçekleri 
anladıysan, anlayışı kıt, aklı küçük ve bilgisi az olanlardan başkası ifadeler üze
rinde tartışmaz. 

El-Vakı 'a  suresindeki şu ayetleri düşün : 

"Akıttığın ız meniyi gördün üz mü? On u siz mi  yaratıyorsun uz, yoksa yaratan 
biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden de biziz. "6?o 

Allah bu ayette , yoktan var etmenin ilk ve sonraki halini zikrederek, onu ikin
ci yaratılışa şöyle delil göstermektedir : "Biz, sizi benzerlerinizle değiştirmemizde 
ve bilmediğiniz şekilde sizi var etmemizde önüne geçilenlerden değiliz . " 6 7 1  Yani  
siz, annenizin karnındaki i lk yaratılışı ve onun sizin akıttığınız meniyle başladığını 
biliyorsunuz. O halde bizim sizi, bilmediğiniz ikinci bir yaratıl ışla var etmeye gü
cümüzün yettiğini ve kimsenin bize engel olamayacağını da bil iyor olmalısınız. 
Çünkü sizler de şekil ve yapı olarak dünyada öteki insanlar gibisiniz. Bu ikinci 
yaratılış, Yüce Allah' ın kudret ve dilemesin in mükemmelliğini gösterir. Şayet ilk 
yaratılışın evrelerini düşünürseniz , bu, Allah' ın sizi ,  yalanladığınız ikinci yaratılış
la var etmeye kadir olduğunu gösterecektir. Artık bundan daha güzel ,  akıl ve an
lamaya daha yakın,  her türlü şek ve şüpheden uzak hangi delil ve kanıt vardır'? 
Bu apaçık delil ve beyandan sonra , Allah' ı  ve peygamberlerin getirdiklerini inkar 
etmekten ya da ona iman etmekten başka bir yol yoktur. 

Yüce Allah el-İnsan Suresinde: "Onları biz yarattık ve bağların ı  sımsıkı 
bağ/adık"672 buyurmaktadır. Bu, ilk yaratma,  yoktan var etmedir. Ardından şöyle 
buyurmaktadır: "Ve dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. "673 Bu 
da öteki ( ikinci) yaratılıştır. Bu ayetin bir benzeri, şu ayettir: "Şüphesiz, atı ldığında 
meniden, erkeği, dişiyi ve çiftleri yaratan O'dur. Kuşkusuz tekrar diriltmek de 
O'na aittir. "674 

670 El-Vakı'a, 56/58-60. 
671 El-Vakı'a, 56/60-61 .  
672 El-İnsan, 76/28. 
673 El- İnsan, 76/28. 
674 En-Necm, 53/47 .  
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Kur an da böyle iki yaratılış arasındaki yakın l ık ve benzerliği bel irten  ayetler 
pek çoktur. Bu ayetler, yaratılıştan b irini zikrederek akıllara öteki yaratılışı ha
tırlatır. 

Yüce Allah , yalanlayanların aleyhinde güçlü deli ller zikredip mazeretlerini 
ortadan kaldırdıktan sonra şöyle buyurmaktadır: 

' -
i -r ., 0J.i;, y LŞlJI .� J:'. ı) � j.>- l�y ı_:J, � r jı; 

42. Öyleyse bırak onları; kendilerine vaat edilen günlerine kav uşun
caya kadar dalıp oynasınlar. 

Tefsiri : 

Bu ayette , şiddetli bir tehdit bulunmaktadır. Bu tehdit, kendilerine güçlü de
l il ler geldiği halde onları kabul etmeyen,  Allah ' ın azabından korkma1,.-'an , pey
gamberleri tasdik etmeyen,  batıla dalıp oynayan kimseleri kendi halle ·ine bırak
mayı emretmektedir. 

Batıla dalmak, hakkı konuşmanın;  oynamak (oyalanmak) ise çalışana yarar 
sağlayan çaba ve gayretin zıddıdır. Birincisi, yararlı i lmin zıdd ı ;  ikincisi ise salih 
amelin zıddıdır. Buna göre, peygamberin getird iklerini yalanlayanlar ne hakkı 
konuşmuş ne de doğru bir iş yapmışlardır. Peygamberin getirdiklerinden yüz 
çeviren herkesin durumu budur. İnsan ,  bu iki durumdan birini tercih etmek zo
rundadır. 

Daha sonra Yüce Allah, onların kabirlerinden çıkarkenki hallerini  şöyle zik
retmektedir: 

- . 

i i . 0�}. � J! �ts l.?lr 01�� \ J' �Jrp;-)� rY-
43. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi kabirlerinden 

koşarak (süratle) çıkarlar. 

Tefsiri : 

Ayette geçen 'Nusub' kelimesi, d ikilen şey, bayrak, belirlenen ve takip edi
len amaç gibi anlamlara gelen 'Nasb' sözcüğünün çoğuludur. Bu ifade,  teşbih 
sanatının en incesi, en açığı ve en güzelidir. Çünkü insanlar kabirlerinden kalk
tıklarında, sesin geldiği tarafa yönelerek, sağa ve sola sapmadan çağırana doğru 
hızlıca koşarlar. Allah bunu başka b ir ayette şöyle ifade eder: "O gün, h içbir 
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tarafa sapmadan dauetçiye uyarlar. "675 Yani  o gün ,  kabirlerinden kalkan insanlar 
her yönden sesin geldiği tarafa yönelir ve başka h içbir yana sapmazlar. 

Dilbilimci el-Fena der ki : Bu, senin 'Seni ,  sapamayacağın ve vazgeçemeye
ceğin bir davetle davet ettim· sözün gibidir. 

Ez-Zecac ise der ki : Onlar, davetçinin çağrısı ndan sapamazlar; ona uymak
tan ve yönelmekten başka çareleri yoktur. 

Eğer, "Ayet 'Onlar, onun davetinden sapamazlar' anlamında ise, o zaman, 
nasıl 'Onun için sapma yoktur' dedi?'' dersen, denil ir ki : 

Bir grup, a�;ette geçen ' leh' (Onun için) edatındaki 'Lam' ın 'An' (Ondan) an
lamında olduğunu söylemişlerdir. Bir grup ise , ez-Zecac' ın dediği gibi mananın 
'Onlar, onun davetinden sapamazlar' şeklinde olduğunu söylemişlerdir. 

Bu her iki görüşte de açık bir zorlama vardır. Çünkü herkes bu daveti işitin
ce, hiç kimse ondan sapamaz; herkes davetçinin sesine uymak ve hiçbir tarafa 
sapmadan sesin geldiği yöne yönelmek zorundadır. Dolayısıyla burada 'Lam' ın 
gelmesi ,  iki anlama da delalet etmekte; böylece iki anlam uyumlu hale gelmek
tedir. Buna göre ayetin anlamı ,  ne davetç in in davetinde ne davetin onlara işitti
rilmesinde ne de onların davete icabet etmesinde bir sapma vardır. 

'�' ı i ' 0__,.A&-x i)lS 1-:?JJI f j)ı .i.l)� �� � J � )L.a.;1 ;_,._;,� 
44. Gözleri (aşağı) düşm üş, yüzlerini zillet b ürümüştür. 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, yalanlayanları iç ve dış zillet ile nitelemektedir. Dış zillet, 
gözlerin (aşağı) düşmesi; iç zillet ise, yüzlerini  zilletin bürümesidir. Gözleri bu 
nedenle aşağı düşüktür. Buna benzer bazı ayetler şöyledir: 

"O gün bazı yüzler asıktır. Kendisine, beli kıran bir işin yapılacağını  anlar. "676 

"Onların yüzlerini zillet bürüm üştür. Onları, A llah 'tan kurtaracak bir koruyu
cu da yoktur. Yüzlerin i, sanki karanlık bir gecenin parçaları örtmüştür. "677 

Bu ayetleriin zıddı ise şu ayetlerdir: 

"Senin için orada ne acıkmak ne de çıplak kalmak vardır. "678 Allah bu ayette, 
Hz. Adem için Cennette, iç zillet olan açlığın ve dış zillet olan çıplaklığın olmadı
ğın ı b ildirmektedir. 

675 Ta-ha, 201108. 
676 Kıyamet, 75/24-25. 
677 Yunus, 12/27 
678 Ta-ha, 201118 .  
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"Allah da onları o günün şerrinden korum uş ve onlara bir güzellik (parlaklzk) 
ve sevinç verm iştir . "679 Allah bu ayette Cennet ehline, dış üstünlük ve onuru ifa
de eden güzellik ile iç üstünlüğü, huzur ve mutluluğu ifade eden sevinci verdiğini 
bildirmektedir. 

"Üzerlerinde ince yeşil ipekli, parlak atlastan elbiseler vardır; gümüş 
bileziklerle süslenm iş/erdir Rab/eri onlara tertemiz bir içecek içirir . "680 Allah bu 
ayette de, Cennet ehlini iç ve dış süslerle süsleyeceğin i  haber vermektedir. 

"Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerin izi örtecek giysi ue süslenecek elbise 
yarattık. Ama takva elbisesi, işte bu daha hayırlıdır . "iiSı Allah burada da, iç ve dış 
süsü bir arada zikretmektedir. 

"Gerçekten B iz, dünya göğünü bir süsle, yı ldızlarla süsledik; ve onu, her 
azgın şeytandan koruduk . "682 Bu ayette Allah, dünya göğünün dışını yıldızlarla 
süslediğini ;  içini ise kovulmuş her şeytandan koruduğunu haber veriyor. 

"Size şekil verip şeklinizi güzel yapan ue size temiz şeylerden rızık veren 
Allah 'tır. "683 

''Azık edinin,  şüphe yok ki azığın en hayırlısı takvadır. "684 

"O gün bazı yüzler ağarır bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararan/ara: "inandıktan 
sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı ., denilir. Yüzleri 
ağaran/ar ise, artık onlar Allah 'ın rahmeti içindedirler; orada ebedi kalacaklardır."685 
Allah bu ayette, o gün yüzleri ağaranlara iç ve dış güzelliği birlikte vereceğini ;  yüz
leri kararanların da içlerini ve dışlarını birlikte karartacağını bildiriyor. 

Vezirin karısının Hz. Yusuf için söylediği şu söz de yukarıdaki anlamı ifade 
ediyor: 

"Hakkında ben i kınadığınız kişi, işte budur. Anda/sun onun nefsinden ben 
murad almak istedim; ama o iffetinden dolayı bundan sakındı " 680 Vezirin karısı ,  
Hz .  Yusuf un dışmı güzellikle; içini de iffetle nitelemektedir. Böylece onu hem 
iç hem de dış güzell ikle nitelemiştir. Sanki şöyle söylemektedir: Onun dtşı böyle 
güzel ;  içi ise dışından daha güzeldir. 

Bütün bu ayetler, değer ve din bakımından dışın içle i l işkisini sana göster
mektedir. Tabi ki, Allah doğruyu daha iyi bilir.687 

679 el-İnsan, 76/1 1 .  
680 el-İnsan, 76/21 .  
681 el-A'raf, 7/26. 
682 es-Saffat, 3 7 /6-7. 
683 el-Mü'min, 40/64. 
684 el-Bakara, 2/197. 
685 Al-i İmran, 3/106-1 07. 
686 Yusuf, 12/32. 
687 Et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  194-203 
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Rahmôn ve Rahim A llah 'ın adı ile. 

1 .  Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini  uyar, diye 
Nuh 'u kendi kav m ine gönderdik. 

2-4. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, 
"Allah 'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin 
ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vôdeye kadar 
tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" diyerek apaçık uyaran bir kim
seyim. Bilinmeli ki Allah ' ın tayin ettiği vôde gelince, artık o ertelenmez. 
Keşke bilseydin iz! 

5. (Sonra Nuh:) Rabbirn! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz 
(imana) dôvet ettim; 
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İbn Kayyim, başka bir eserinde bu ayetin tefsiri hakkında şunları söyler: 
Bu ayetin tefsiri hakkında dediler ki: Size ne oluyor ki, Yüce Allah' ın ululuk 

ve azametinden korkmuyorsunuz? Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin emir ve ya
saklara saygı gösterme hakkında söylediği şu söz ne güzeldir: Emir ve yasaklar, 
ne kuru bir ruhsatla çiğnenmeli, ne aşırılık ve şiddetle uygulanmalı, ne de itaati 
zayıflatan bir illete (gerekçeye) bağlanmalıdır. 

Bu söz şu anlama gelmektedir: Hakka (Allah'a) saygı göstermenin ilk mer
tebesi , O'nun emir ve yasaklarına saygı göstermektir. Çünkü mümin, Yüce Rab
bini ,  Hz. Peygamberle birlikte bütün insanlara gönderdiği mesajla tanımaktadır. 
Bu ilahi mesaj ın gereği ise , Allah' ın emir ve yasaklarına uymaktır. Bu da ancak, 
Allah' ın emir ve yasaklarına saygı gösterip emirlerini yerine getirmekle , yasakla
rından da kaçınmakla olur. Müminin Allah ' ın emir ve yasaklarına saygı gösterip 
onları yüceltmesi, onun bu emir ve yasakların sahibine saygı gösterdiğini gösterir. 
Mümin, Allah' a  gösterdiği bu saygı derecesine göre, imanlarına, sağlam inançla
rına ve büyük nifaktan beri olduklarına şahitlik edilen salih kullardan olur.690 

14 .  Oysa, sizi türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır. 

1 5 .  Görmedin iz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl 
yaratmış! 

1 6. Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. 

1 7. Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. 

1 8. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. 

1 9, 20. Allah, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzü-
nü sizin için bir sergi yapmıştır. 

• • l ı.: ' 
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21 -24: Nuh dedi ki: Fabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler; malı 
ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şey arttırmayan kimseye uy
dular ve birbirinden büyük tuzaklar kurdular. Ve dediler ki: İlahlarınızı 
bırakmayın; ne Vedd'i, ne Suvô 'ı, ne Yeğus 'u, ne Ye 'uk'u ne de Nesr'i. 
Böylece pek çok kimseyi saptırdılar. 

Tefs iri : 

İbn Cerir der ki : Bize ulaştığına göre bu kimselerin haberi şöyleydi .  İbn 
Humeyd, Mehran'dan, o da Süfyan'dan , o da Musa'dan, o da Muhammed b .  
Kays ' tan şöyle rivayet etmiştir: YeğCıs, Ye 'Cık ve  Nesr, ademoğullarından salih bir 
topluluktu. Bunların, kendilerine tabi olan bağlıları vardı .  Bunlar ölünce, onlara 
tabi olanlar dediler ki : Eğer resimlerini yaparsak, onlara bakıp kendilerini her 
hatırladığımızda bu bizi daha fazla ibadet etmeye teşvik eder. 

Bı..:nun üzerine onların resimlerini yaptılar. Sonra bunlN da ölüp yerlerine 
1]a.şkaları gelince , İblis yanlarına gelip onlara şöyle dedi : Sizden öncekiler bunla
ra tapıyor, onlarla yağmur yağmasını diliyorlardı .  Bunun üzerine o kimseler de 
bu resimlere tapmaya başladılar. 

Süfyan, babasından , o da İkrime'den şöyle rivayet etti: Hz. Adem ile Hz. 
Nuh arasında on yüzyıl geçti . Bu arada yaşayanların hepsi de İslam üzereydi. 69 1 

İbn Abü' l-A' la, Abdurrezzak'tan,692 o da Ma'mer'den ,  o da Katade'den 
rivayet ederek bu ayet hakkında şöyle söylemiştir: Adı geçen bu putlar, Nuh 
kavminin taptığı putlardı .  Daha sonralan Araplar bu putlara tapmaya başladılar. 
Vedd, DCımetü' l-Cendel'de yaşayan Kelb kabilesirıin putu; Suva ' ,  Huzeyl kabi
lesinin putu; YeğCıs, Murad kabilesinden el -Curf'te yaşayan Benı Gatlf ' in putu; 
Ye'Cık, Hemedan' ın putu ; Nesr ise, Himyer kabilesinden Zülküla'nın putu idi . 

El-Valibi, İbn Abbas' tan şöyle rivayet eder: Bunlar, Hz. Nuh zamanında ken
dilerine tapılan putlardı. 

Buhar! de şöyle söyler: İbrahim b. Musa, Hişam'  dan, o da İbn Cüreyc' ten ,  o 
da Ata'dan, o da İbn Abbas'tan rivayet ederek bize şöyle anlattı. Nuh kavminin 
taptığı bu putlar, daha sonralan Araplar da geçti . Vedd, DCımetü' l-Cendel'de 
Kelb kabilesinin ; Suva, Hüzeyl kabilesinin; YeğCıs, önce Murad' ın sonra Es-Sebe, 
34/'nin el-Cürf bölgesinde yaşayan Beni Gatif kabilesinin; Ye'Cık, Hemedan ka
bilesinin; Nesr ise , Himyer kabilesinden Al-i Zülküla'nın putu oldu. Aslında bun
lar, Nuh kavminden salih kimselerin adlarıydı. Bu salih insanlar ölünce , şeytan 
onların kavmine gelerek: "Meclislerinize bunların heykellerini dikin ve onlara 

691 Tefsiru İbn Cerir et-Taberi, 29/98-99. 
692 Tefsiru İbn Cerir, 29/99. Burada 'O da İbn Sevr'den' ifadesi de geçer. Ayrıca bkz. Tehzlbü't

Tehzlb, 10/234;  6/96; 9/87. 



374 ·:· Bed a i ' ut-tefslr 

kendi adlarını verin" dedi . Onlar da öyle yaptılar; ama onlara tapmadılar. Ni
hayet bunlar öldükten ve heykellerin birer hatıra ( işaret) oldukları unutulduktan 
sonra,693 insanlar bu heykellere tapmaya başladılar. 

Selef-i salihinden birden fazla kişi şöyle söylemişlerdir: Bunlar, Hz. Nuh ' un 
kavminden salih kimselerdi. Bunlar ölünce, insanlar önce onların kabirleri üze
rinde ibadet etmeye başladılar. Sonra onların resimlerini  yaptılar. Aradan uzun 
bir süre geçtikten sonra, bu resimlere tapmaya başladılar. Bu insanlar, iki fitne
ye birden düşmüşlerdir. Bunlar kabir ve resim fitneleridir. Allah resulü -sallallahu 
aleyhi vesellem- ,  Hz. Aişe 'den rivayet edilen ve sahih olduğunda ittifak edilen bir 
hadis-i şerifte bu iki fitne türüne dikkat çekmiştir. Hz. Aişe şöyle anlatıyor: Ümmü 
Seleme, Habeşistan topraklarında gördüğü bir kiliseyi Hz. Peygambere anlattı. 
Mariye adındaki bu kilisenin içinde çeşitli resimler gördüğünü söyleyince, Allah 
resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: Onlar, aralarında salih bir kul (salih 
bir adam) öldüğünde , kabrinin üzerine bir mescit inşa eden ve içine o tür resim
ler yapan bir kavimdir. Allah katında varlıkların en kötüsü işte bunlardır. 694 

Buhar! ve Müslim' in başka bir lafzı, 'Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme, gör
dükleri bir kiliseyi anlattılar' şeklindedir.695 

Bu hadis, resim ve kabir üzerine mescit yapmayı bir arada zikretmektedir. 
Lat adındaki puta tapmanın nedeni de buydu. 

İbn Cerir, isnadını zikrederek Süfyan'dan , O da Mansur'dan, o da Müca
hid'den 'Gördünüz mü o Lôt ve Uzza ' yı ' 696 ayeti hakkında şöyle rivayet etmiştir: 
Lat, kavrulmuş buğday, arpa ya da mısır unundan çorba yapan salih bir kişinin 
adıydı .  Bu salih zat vefat edince, kabri üzerinde ibadet etmeye başladılar. 

Ebu' l-Cevza da İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder: Lat, hacılara kavrulmuş 
buğday, arpa ya da mısır unundan çorba yapan biriydi .697 

Gördü::Jün gibi, Vedd, YeğCıs, Ye'Cık, Nesr ve Lat 'a tapmanın nedeni,  önce 
bu salih zatların Kabirlerine saygı göstermekti. Daha sonra da İnsanlar, Hz. Pey
gamberin -sallallanu aleyhi vesellem- işaret ettiği gibi onların resimlerini yaparak bun
lara tapmaya başladılar. 6 ·3 

693 Buhar!. Tefsir. 8/535. Buhar!, bu ayetin tefsirini yaparken, 'Onlar : .ıkkındaki bilgi yok olun-
ca' demektedir. 

694 Buharı. 1/633: Müslim, 2/162. 
695 Buhar!. 1/624. 
696 En-Necm. 53119  
697 Tefsiru' t-Taber1. 27 ;5g_5c. ,  
698 İğasetü' l-lehfan , 1/183-184. 
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25. Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe 

sokuldular ve o zaman Allah 'a karşı yardımcılar da bulamadılar. 

26. Nuh :  "Rabbim! dedi, yeryüzünde kafirlerden h iç kimseyi bırak-
/ "  ma. 

2 7. "Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yaln ız ahlôksız, 
nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler) . " 

28. "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, 
iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak 
helakini  arttır. " 
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[28 AyetJ 
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Rah man ve Rah im Allah 'ın adı iie. 

1 ,  2. (Resulüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum 
Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunm uştur: Gerçek
ten biz, doğru yola ileten hariku lade güzel bir Kur an dinledik de ona 
iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. 

3. Hakikat şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk 
edinmiştir. 

4. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah 
hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyorm uş. 

5- Biz, insanların ve cinlerin Allah 'a karşı asla yalan söylemeyecek
lerin i  sanmıştık. 

Tefsiri : 

Bu ayet-i kerimenin sırrı, siyaktan şöyle anlaşılmaktadır: Bu söz, Yüce 
Allah' ın "De ki: Bana, cin lerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyerek 'Gerçekten biz, 
hayrete düşüren bir Kur'an dinledik' dedikleri vahyolundu"699 ayetinde belirttiği 
gibi ,  Kur'an' ı dinlediklerinde mümin cinlerin söyledikleri sözü ifade etmektedir. 

Kur'an, ilk önce insanları muhatap almış ve insan olan peygambere inmiştir. 
Bu yüzden, cinlerden önce insanlar Kur'an' ı tasdik etmiş ya da yalanlamışlardır. 
Kur'an' ı dinleyen mümin cinler, "Biz, insanların ve cinlerin Allah 'a karşı asla 

699 Cin, 1 .  
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yalan söylemeyeceklerin i  sanmıştık" cümlesinde bu yüzden insanları cinlerden 
önce zikretmişlerdir. Çünkü insanlar, cinlerden önce Kur'an'a muhatap olmuş, 
ona inanma ya da yalanlama konusunda sorumlu tutulmuşlardır. 

Bu ayetten elde edilen üçüncü bir yarar da şudur: Bu söz, mümin cinlerin 
toplumlarına döndükten sonra söyledikleri bir sözdür. Mümin cinler bu sözleriy
le, dinlemiş oldukları Kur'an' ı ,  yüceliğini ve en doğruya götürüşünü toplumlarına 
haber verdikten sonra, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla söyleyemeyecek
leri şeklindeki eski inançlarının yanlış olduğunu; bu inancın , en doğruya götüren 
Kur'an dan dinledikleri gerçeğe aykırı olduğunu ifade ederek mazeretlerini be
lirtmektedirler. 

Mümin cinlerin burada önce insanları zikretmiş olmaları, davet için güzel 
bir yöntem ve suçlamada bulunmamanın en beliğ bir ifadesidir. Çünkü, insan
lardan ve cinlerden daha önce işittikleri sözlerin yalan olduğu kendilerine belli 
olunca. bu sözlerle onlara muhalefet etmektedirler. Mümin cinler, diğer cinlerin, 
kendilerine karşı insanlara destek verdiklerini sanarak kendilerini suçlamamala
rına engel olmak ve amaçlarını daha iyi ifade etmek için ,  söze önce insanlardan 
başlamakla ve ilk önce insanların Allah adına yalan söylediklerini ifade etmekle 
güzel bir yöntem izlemişlerdir. Bu, anlam bakımından daha zarif, şık ve dikkatli 
bir ifadedir. ifadenin hitaptaki yerini iyi düşünen, onun böyle olduğunu anlar. 700 
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6.  Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimse
lere sığınırlardı da, onların taşkınlıkların ı  arttırır/ardı. 

7. Onlar da sizin sandığınız gibi, A!lah 'ın hiç kimseyi tekrar diriltme
yeceğin i  sanmışlardı. 

8. Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev 
h uzmeleriyle doldurulmuş bulduk. 

9. Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek 
için oturacak yerler (bulup} oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek is
terse, kendisini gözetleyen bir alev h uzmesi buluyor. 

700 Bedaiü' l-fevfüd, 1/67. 
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1 0. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa 
Rab/eri onlara bir hayır mı diledi? 

1 1 - Gerçekten, bizden salih olanlar da var; bun un dışında (aşağısın
da) olanlar da var. Biz, türlü türlü yollara (fırkalara) ayrılmıştık. 

Tefsiri : 

Ayette geçen 'Salih olanlar' ve 'Bunun dışında olanlar' ifadesi hakkında 
alimler şu açıklamalarda bulunmuşlardır: 

Mücahid: Aramızda Müslüman olanlar da vardır, kafir olanlar da vardır. 

Hasan ve es-Süddl: Sizin gibi, aramızda Kaderiye, Mürcie ve Rafiziler vardır. 

Said b .  Cübeyr: Aramızda çeşitli renkler, fırkalar vardır. 

İbn Kiysan : İçimizde çeşitli gruplar ve fırkalar vardır. Yani aramızda farklı 
sınıflar ve değişik mezhepler vardır. 

Ayette geçen "-i.ll� ıJ_ı) Gj" ifadesinin irabı hakkında şöyle denilmiştir: Bu
rada mevsuf olan 'kavm' (topluluk) hazfedilmiş, yerine sıfatı konulmuştur. Buna 
göre ifade, 'İçimizde salih olmayan, salihlerin dışında bir topluluk da vardır' an
lamındadır. Bu, şu ayetlerdeki duruma benzer: 

"Bizden her birimizin belli bir makamı vardır. " 701 Yani her birimiz için bili
nen bir makamı vardır. 

"Ve Yahudi olanlardan yalana kulak verenler . . . .  " 702 Yani onların içinden, 
yalana kulak veren bir grup. 

"Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirenler . . .  " 703 Yani onlar içinden, 
sözleri yerlerinden değiştiren bir grup. 

"Ve şirk koşanlardan; her biri ister . . . .  " 704 Yani şirk koşanlardan bir grup. 

Mümin cinlerin 'Biz, türlü türlü yollara ayrılmıştık' sözü, 'Bizden salih olanlar 
da var; bunun dışında olanlar da var' sözünün açıklamasıdır. Yani biz, farklı yol
lara (mezheplere, inanç ve düşüncelere) sahiptik. Ayette geçen 'Tarfük' sözcüğü, 
mezhep, gidilen yol, benimsenen düşünce anlamına gelen 'Tarik' sözcüğünün 
çoğuludur. Ayette geçen 'Kideda' sözcüğü ise , tekil olan 'Kit'a' {parça) ve çoğul 
olan 'Kita' (parçalar) vezninde tekil olan 'Kidde' (parça) sözcüğünün çoğuludur. 

Ayetin şu anlamda olduğu söylenmiştir: Bizim farklı hallerde oluşumuz, bir
birinden farklı değişik yollara benziyordu. Buna göre ayet, 'Bizler, farklı farklı 
yollar gibiydik' anlamına gelir. Ancak bu, doğru bir görüş değildir. 

701 Es-Saffat, 371164. 
702 el-Maide, 5/41 .  
703 En-Nisfı, 4/46. 
704 El-Bakara, 2/96_ 



Sure :  72 • Cin Suresi  •!• 379 

Bu görüşten daha zayıf olan bir diğer görüş, şöyle diyenlerin görüşüdür: 
Ayette geçen 'Taraike' sözcüğü, zarf olarak mensuptur. Yani ayet, "�)aJI � 
.._..h:li "  (Bal, tilkinin yolundadır, yolu üzerindedir) cümlesinde olduğu gibi 'Bizler, 
farklı yollardaydık, farklı yollar üzerindeydik' anlamındadır. Ancak kurallara uy
gun doğru bir sözde, bu anlam verilmez. 

Ayetin şu anlama geldiği de söylenmiştir: Bizim yollarımız, değişik değişik, 
parça parça yollardı .  Burada mudaf (tamlanan) hazfedilmiş, yerine mudaf ileyh 
(tamlayan) zikredilmiştir. 

Yüce Allah onlardan haber verirken şöyle buyurmaktadır: 

12. (Artık) şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak 
da Allah 'ı ekiz bırakamayacağız, başka yere kaçmakla da elinden kur
tulamayacağız. 

13.  Doğrusu b iz, o h idayeti (Kur'an'ı) işitince ona iman ettik. Kim 
Rabbine iman ederse, artık ne bir (ecrinin) eksikliğe uğratılmasından ne 
de haksızlık edilmesinden korkar. 

14. "Gerçekten, içimizde Müslüman olanlar da var; kasıt olanlar da 
(zulmeden, haktan sapanlar da) . " 

Tefsiri : 

Müslümanlar, Allah' a  ve resulüne inananlar; kasıtlar ise , zulmedenler, hak
tan sapanlardır. 

İbn Abbas bu ayet hakkında der ki : Zulmedenler, Allah 'a eş (ortak) koşanlardır. 
Bir kişi, eşit davrandığında 'Eksata' r-racül' (i :lam eşit, adil davrandı) de

nir. Böyle davranana 'Muksit' denilir. Bu anlam Kur'an'da şöyle geçer: "Ve eşit 
davranın (adil olun); şüphesiz Allah, eşit davranan/an (adaletli o/anlan) sever. " 705 

Ama kişi, haksızlık yapıp zulmettiğinde 'Kasete'r-racül' (Adam zulmetti) de
nir. Bu zulmü yapana da 'Kasit' denilir. Bu ise Kur'an'da şöyle geçer: "Kasıtlar 
(zulmeden/er) ise, Cehenneme odun olmuşlardır. " 706 

705 el-Hüclırat, 49/9 . 
706 El-Cin, 72/15. 
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Bu ayetler, cinlerin üç sınıfa ayrıldıklarını haber vermektedir. Bunlar: Salih
ler, salihlerden aşağı olanlar ve kafirlerdir. Bu sınıflar, insanoğlunun bölündüğü 
üç sınıfa denk düşmektedir. İnsanlar da, iyiler, muktesid (orta yolda) olanlar ve 
inkarcılar olmak üzere üç sınıfa ayrılmışlardır. Cinlerden salih olanlar, insanlar
dan iyilere; salihlerden aşağı olanlar, orta yolda olanlara; zulmedenler ise , kafir 
olanlara denk düşer. Aynı şekilde Allah, aşağıdaki ayette İsrailoğullarını da bu üç 
sın ıfa ayırmıştır: 

"Biz onları yeryüzünde ayrı ayrı topluluklara ayırdık. Onlardan salih ler (iyi
ler) de vardır, salih lerden aşağı olanlar da vardır. "707 

Allah, Israiloğullarından kurtuluşa eren bu iki sın ıfı zikrettikten sonra, hemen 
ardından onlardan zulmedenleri zikretmektedir. Bu zulmedenler, salihlerin ardın
dan gelen kötü varislerdir. 

İnsanlar, akıl ve düşünce olarak cinlerden daha üstün ve mükemmel olduk
ları için , cinlerde bulunmayan üç sınıfa daha sahiptirler. Bu üç sınıf, kitap verilen 
peygamberler, nebiler ve mukarreb (Allah ' a  pek yakın olan) insanlardır. Bu sın ıf-· 
]ardan hiçbiri cinlerde yoktur. Onların tek özelliği, salih olmalarıdır. 

Ancak bazı aykırı bilginler, cinler arasında da peygamber ve nebi olduğunu 
iddia etmişlerdir. Bu iddialarına şu ayetleri delil getirmişlerdir: 

"Ey cin ve insan topluluğu! içinizden size peygamberler geımedi mi?. "708 

"Hani cinlerden bir gurubu , Kur'an' ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik 
Kur"an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) 'Susun' demişlerdi . Kur'an' ın oku r ·· 
ması bitince de uyarıcılar (münzirin) olarak kavimlerine dönmüşlerdi . " 709 

"Peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderdik) "710 

Bu, dönüp bakılamayacak aykırı bir görüştür. Ne sahabed2n, ne tabiinden, 
ne de İslam' ın önde gelen alimlerinden birinin bu görüşü kabui ettiği bilinmek
tedir. "Ey cin ve insan topluluğu! İçin izden size peygamberler gelmedi mi?" aye
ti, peygamberlerin her iki gruptan geldiğine delalet etmez. Çünkü insanlardan 
peygamber gelip cinlere onlara tabi olmaları emredilince , insanlara ve cinlere : 
"İçin izden size peygamberler gelmedi mi?" denilmesi doğru olur. Nitekim buna 
benzer bir üslup ile Araplara ve acemlere (Arap olmayanlara) şöyle denilmiştir: 
"Ey Araplar ve acemler topluluğu! İçinizden size peygamberler gelmedi mi? . "  Bu 
söz, Araplardan ve acemlerden peygamber gelmiş olmasını gerektirmez. Nitekim 
Allah, şöyle buyurmuştur: "Onların (yedi gök) içinde ayı bir nur kılmış ."7 1 1  Yani 
her göğe ayrı bir ay değil , yedi gök içinde bir ayı nCır kılmıştır. 

707 El-A' raf, 7/168. 
708 El-En'am, 6/130. 
709 el-Ahkaf, 46/29. 
710 En-Nisa, 4/165. 
71 1 Nuh, 71/16. 
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"Uyarıcılar (münzirin) olarak kavimlerine dönmüşlerdi" ayetinde ise ; in
zar (uyarma) , peygamberlikten daha geniş anlamdadır. Daha geniş anlamda 
olan, daha dar anlamda olanı gerekli kılmaz. Yani her uyarıcı, peygamber de
ğildir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Her topluluktan bir grup, dini 
iyi öğrenmek ve milletleri kendilerine geri döndüklerinde onları uyarmak için 
geride kalmalıdır. " 712 Bu ayette, dini öğrenmek ve kavimlerini uyarmak için ge
ride kalanlar uyarıcıdırlar ama peygamber değildirler. 

Bu yüzden Seleften birden fazla kişi şöyle söylemiştir: Peygamberler insan
lardandır; cinlerden ise ancak uyarıcılar vardır. Nitekim Yüce Allah şöyle bu
yurmaktadır: "Senden önce de, şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz 
erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. "7 13 Bu ayet, cinlerden, kadın
lardan ve bedevilerden (kırsal bölgelerde yaşayanlardan) bir peygamberin gön
derilmediğine delalet etmektedir. 

Yüce Allah' ın "insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı adamlara sığın ır-
1ardı"714 ayetinde , cinleri 'Adamlar' olarak adlandırırken, onları mutlak manada 
'Adamlar' olarak zikretmemiş; sınırlı bir adlandırma ile 'Cinlerden' diyerek ad
landırmıştır. Yani 'Cinlerden bazı adamlar' demiştir. Bu ise, 'Taştan adamlar' , 
'Odundan adamlar' vb . tamlamalarda olduğu gibi mutlak anlamda 'Adamlar' 
anlamına gelmez. 715 

,, � ,. " c. - "" ., '1< J � - .,. . .... J : - ,  ..l>- \  ; \ · � \  4\l \ : · ,  ' ; 1 " \  lö dL 'f \ <#> \...L! ' ':) ' \ :  . �<\ � \  ";} • ı...Y J , .x ..5-� J .s.. v '"{ )" .J } y-P ,-0 1� � · �ı · � - �'}� - -- �\ · �� '1 i 4 n� ı� � � :  � _,...,, JJ � :..r J - ·  '3J . ...r � . ; , )' _ _  J � 
! - � J;. ; 0 .J.... ' Lo l ' l · ı� ı � - ır '1' 1 � 111 ı : � · ..ıJ� < ,  - � 4J 

0-" )-
J Y-

J J . � <1\1: 7 
'"e'7 ı._r- , , �

J 
,, , ·' .J j..._� (1 0JJ...) L. �)\ i.ŞJ�\ 01 j � ı � ı;..i>. j1J l_i..PL �i 

�) -:_r'o \li ,"1' ""11• lb-i i.;� .;.ıs- ��j;,l J� ';-;:;..i ı  �!.&. ''1' 0fr \..;._;\ J.J 
712 Et-Tevbe, 9/122.  
713 Yusuf. 12/109. 
714 El-Cin. 72/6 
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1 5. "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuş
lardır. " 

1 6-1 7. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerin i  dene
memiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, 
(Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. 

1 8. Mescidler şüphesiz Allah' ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye 
yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). 

1 9. Allah 'ın kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalkınca, neredeyse 
onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. 

20. (Resulüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kim
seyi ortak koşmam. 

21 . De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de 
fayda sağlama gücüne sahibim. 

22. De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah 'a karşı beni 
kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam. 

23. (Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gön
derdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki 
ona, (kendi gib i/erle b irlikte) içinde ebedi kalacakları Cehennem ateşi 
vardır. 

24. Sonunda, tehdit edilip durdukların ı  (azabı, kıyameti) gördükleri 
zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az 
imiş, bileceklerdir. 

25. De ki: Tehdit edilegeldiğin iz (azap), yakın m ıdır, yoksa Rabbim 
onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem. 

26. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz; 

27. Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü 
O, b unun önünden ve ardından gözcüler salar, 

28. Ki böylece onların {peygamberlerin), Rab/erinin gönderdiklerin i  
hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onların nezdinde olup biten leri 
çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır (kaydetmiştir) . 



MÜZZEMMİL SÜRESİ 
[20 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed, 

2. Geceleyin biraz uyuduktan sonra kalk 

3. Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt 

4. Ya da artır da ağır ağır Kur' an oku. 

5. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz. 

6. Doğrusu gece kalkışı (nôşiete'l-leyl), etki bakımından daha kuvvet
li, okuma bakımından daha sağlamdır. 

Tefsiri : 

El-Cevheri der ki :  Naşiete' l-leyl, gecenin ilk saatleridir. 

Derim ki: Bu,  seleften birden fazla kişinin söylediği görüştür. Bunlara göre 
Naşiete' l-leyl , gecenin başladığı ilk saattir. Ancak doğru olan, bunun, gecenin 
başladığı ilk saate has olmadığı , aksine gecenin peş peşe gelen bütün saatlerini 
kapsadığıdır. 

Ebu Ubeyde ise der ki : Naşiete 'l-leyl, peş peşe gelen gecenin bütün saatle-
ridir. 

Ez-Zecac da der ki: Naşiete' l-leyl , kendisinden başlayan, ondan meydana 
gelen,  oluşan her şeydir. 
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İbn Kuteybe ise şöyle der: Naşiete' l-leyl; başlayan, peş peşe gelen anlamın
daki neş'et, tenşeu ve neş' sözcüklerinden türetilmiş, gecenin saatleri , vakitleri 
anlamındadır. 7 16 

Sahibu's-sihah' ın sözü, seleften pek çok kimseden nakledilmiştir. Nitekim Ali 
b .  Hasan şöyle söylemiştir: Naşiete' l-leyl, akşam ile yatsı arasındaki vakittir. 

Enes, Sabit, Sa'id b .  Cübeyr, ed-Dahhak, el-Hakem ve el-Kisfü de, 'Naşiete'l
leyl, gecenin ilk saatidir' görüşünü tercih etmişlerdir. Görüldüğü gibi bu görüşte
kiler, 'Naşiete'l-leyl ' ifadesinde öncelik anlamını gözetmişlerdir. 

Naşiete'l-leyl ifadesinde üçüncü bir görüş de, bu ifadenin bütün geceyi (ge
cenin tamamını) kapsadığıdır. İkrime, Ebu Meclez, Mücahid, es-Süddi, İbn Zü
beyr ve bir rivayete göre İbn Abbas, bu görüştedir. 

İbn Ebi Melike der ki: İbn Zübeyr ve İbn Abbas 'a 'Naşiete' l-leyl' ifadesinin 
ne anlama geldiğini sordum. 'Gecenin tamamı, Naşie'dir' dediler. 

Naşiete' l-leyl ifadesini ,  zaman olarak açıklayanların görüşü işte budur. Bu 
ifadeyi geceleyin yapılan fiil olarak açıklayanlar ise , onun gece yapılan ibadetin 
adı olduğunu söylemişlerdir. İbn Mes'ud, Muaviye b. Kura ve bir grup alim bu 
görüşte olup 'Naşiete ' l-leyl , gece kalkışıdır ( ibadetidir) ' demişlerdir. Aralarında 
Hz. Aişe'nin de bulunduğu başka alimler ise, 'Gece kalkışı ( ibadeti) , uyuduktan 
sonra yapıldığında Naşiete'l-leyl olur' demişlerdir. 

Hz. Aişe der ki: Naşiete' l-leyl, uykudan sonraki kalkıştır. İbnü' l-A'rabi de bu 
görüşü benimser ve der ki: Gecenin başında biraz uyuduktan sonra kalktığında, 
işte neş'et budur. Naşiete ' l-leyl ifadesi de bundan gelmektedir. 

Birinci görüşte olanlara göre naşiete ' l-leyl ifadesi, 'Min' (den, dan) anla
mında olup türün cinse izafe edilmesi şeklindedir. Yani geceden doğan , ondan 
kaynaklanan kalkış, ibadet demektir. Ötekilerin görüşüne göre ise , bu ifade fi 
(içinde) anlamında bir izafedir. Yani naşietü' l-leyl , geceleyin, gece içinde yapılan 
ibadet demektir. 

Burada amaç, ister ikinci neş' et gibi benzeri önce olsun, ister birinci neş' et 
gibi benzeri önce olmasın , inşa'nın başlangıç olduğu açıklanrnaktadır.7 17 
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7. Çünkü gündüzleri, seni uzun uzun uğraştıracak işlerin vardır. 

8. Rabbinin adını an ve her şeyi bırakıp yaln ız O 'na yönel. 

7 1 6  Te'vilu müşkili' l-Kur' an, s .  365 . 
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Tefsiri : 

Ayette geçen "Tebettül" sözcüğü, kesmek, koparmak anlamına gelen 'beti' 
sözcüğünden tefeüül vezninde türetilmiştir ve kesilmek anlamına gelir. Evli
likle ilgisini kestiği ve zamanındaki kadınlardan arkadaşları olmadığı için, Hz . 
Meryem' e BetCıl denilmiş; bunlarla ilişkisini kestiği için o zamanki kadınlardan 
daha faziletli ve üstün olmuştur. 

Bettele'nin mastan, teallüm ve tefehhüm gibi tebettül olarak gelir. Ancak 
burada tefaale'nin mastan olan tef'il vezninde gelmiş olmasında güzel bir nükte 
vardır. Bu fiil, bir konuda tedriç, zorluğa katlanma, yapmaya çalışma, artırma ve 
ilerletmeyi ima eder. işte ayet, hem bu anlamları ima eden fiille hem de diğer 
anlama gelen mastarla gelmiştir. Sanki şöyle söylenmektedir: Her şeyden ilgini 
tamamen keserek bütün varlığınla kendini Allah'a ver. Böyle yapmaya çalışarak, 
zorluklarına katlanarak, ibadeti artırarak ve ilerleterek Rabbine yönel. 

Bu iki anlam, fiil ve mastardan anlaşılmaktadır. Kur' an' da bu tür ifadeler 
çoktur. Bu, en güzel kısa ve özlü anlatım şeklidir. 
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9. O doğunun da, batının da Rabbidir, O'ndan başka ilah yoktur. O 
halde tek dayanağın O olsun. 

1 0. Müşriklerin senin için dediklerine sabret, yanlarından nazik bir 
şekilde ayrıl. 

1 1 .  Ayet/erimi yalanlayan o zenginlerin işini bana bırak, onlara b iraz 
süre tanı. 

1 2. Çünkü b izim yanımızda ağır zincirler ile Cehennem vardır. 

13. İnsan boğazından geçmez yiyecekler ile acıklı azap vardır. 

14.  O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılır, dağlar gevşek kum yığınla
rına dönüşür. 

1 5, 16:  Gerçekten Biz, Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size 
de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o 
peygambere karşı gelmişti. Biz de onu sert bir yakalayışla yakaladık. 



386 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, Musa'yı firavuna peygamber olarak gönderdiği gibi bize de 
Hz. Muhammed' i -sallallahu aleyhi vesellem- peygamber olarak gönderdiğini; fakat 
firavunun peygambere karşı geldiğini, bu yüzden onu sert bir yakalayışla ya
kalayıp cezalandırdığını haber vermektedir. İşte sizden Muhammed' e -sallallahu 

aleyhi vesellem- karşı gelenlerin durumu da böyle olur. Kur'an' da böyle anlatımlar 
oldukça fazladır. Allah bu şekilde sana kapısını açmaktadır.718 

1 7. Eğer kafir olursanız, çocukların saçlarını anında ağartan o günün 
dehşetinden paçayı nasıl kurtaracaksınız? 

18 .  O günün dehşetinden gökler parçalanacaktır. Allah ' ın sözü ke
sinlikle yerine gelir. 

1 9. işte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar! 

20. Sen in ve bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bö
lümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğinizi Rabbin bi
liyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini belirleyen Allah 'tır. O bu gece 
ibadetinin temposuna dayanamayacağınızın farkındadır. Bundan böyle 
kolayınıza gelecek kadar Kur'an okuyunuz. Aranızda hastalar olaca
ğını, bir bölümünüzün Allah 'ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek 
için yeryüzünde oradan- oraya koştuğunu, bir bölümünüzün de O'nun 
yolunda savaştığın ı  Allah biliyor. Öyleyse kolayın ıza gelecek kadar Kur 
ôn okuyunuz. Namazı kılın ız, zekatı verin iz, gönüllü olarak ve karşılık 
bek/emeksizin Allah 'a borç verin iz. Kendiniz için yaptığınız hayırları iler
de Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulursunuz. 
Allah 'tan af dileyin iz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. 

7 1 8  İ ' lamü' l-muvakkiin. 1/186. 
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Rahman ve Rahim Al/ah 'ın adı ile. 

1 -4. Ey örtünüp bürünen! Kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni te
mizle. 

Tefsiri : 

Seleften ve onlardan sonra gelen müfessirlerin çoğunluğu , ayette geçen elbi
seden maksadın kalp olduğunu; temizlikten maksadın ise, ahlak ve davranışların 
düzeltilmesi olduğunu söylemişlerdir. 

El-Vahid! der ki :  Müfessirler 'Elbiseni temizle' ayetinin anlamı üzerinde ih
tilaf etmişlerdir. Ata, İbn Abbas'tan rivayet ederek şöyle demiştir: Yani nefsini ,  
günahtan ve cahiliye döneminin cevaz verdiği şeylerden temizie. Bu, Katade 
ve Mücahid'in de görüşüdür. Her ikisi de ayetin,  "Nefsini ,  günahlardan arındır" 
anlamında olduğunu söylemişlerdir. Buna benzer bir görüş de eş-Şa'b!, İbrahim,  
ed-Dahhak ve ez-Zühr\"nin görüşüdür. Bu görüşe göre , ayette geçen 'Elbise' , 
nefisten ibarettir. Zira Araplar, elbiseyi nefis veya kalpten kinaye olarak kullan
mışlardır. 

Eş-Şemmah aşağıdaki dizesinde der ki : 
Ona hafif bazı elbiseler attılar. (Yani üzerine bedenlerini attılar) 
Şimdi onun, ürkütülmüş deve kuşundan başka benzerini göremezsin . 
Antere de aşağıdaki dizesinde der ki: 
Uzun mızrakla elbisesini parçaladım.  (Yani nefsini, bedenini parçaladım) 
Kerim kişi mızrağa yabancı değildir. 
Bir rivayette el-Kelbi şöyle söylemiştir: Vefasızlık etme ki, elbisesi kirli ve pis 

bir vefasız olmayasın .  
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Said b. Cübeyr de şöyle demiştir: Bir adam vefasız olduğunda, ona 'Elbisesi 
kirli , giysisi pis' denilir. 

İkrime de der ki : Günah ve ahlaksızlık üzerine elbise giyme. 

Bu, İbn Abbas'tan da rivayet edilmiş ve şairin şu sözünü delil getirmiştir: 

Allah'a hamdolsun ben ne vefasız kimsenin elbisesini giydim 

Ne de bir ayıp ile maskelenir saklanırım. 

Bu ayeti 'Ve amelini (davranış ve hareketlerini) düzelt' şeklinde tefsir eden
ler, bu anlamı kastetmişlerdir. Ebu Rezin' in görüşü budur. Mansur'un, Mücahid 
ve Ebu Varak'tan rivayet ettiği görüş de budur. 

Es-Süddi der ki: Bir kişi, salih ( iyi ) biri olduğunda ona 'Elbisesi temizdir' de
nilir; facir günahkar biri olduğunda ise o kişiye 'Elbisesi kirlidir' denilir. Nitekim 
şair de der ki: 

Amir b. Cehm önemsemedi 

Kirli elbiselerle haccı kendine vacip kıldı .719 

Aynı şekilde Araplar, vefasız kimseyi 'Elbisesi kirli ' ; vefalı ve salih kimseyi 
de 'Elbisesi temiz' olarak nitelemişlerdir. Nitekim İmrü' l-Kays şöyle demiştir: Av
foğullarının elb isesi, temiz ve paktır. Yani onlar, vefasızlık etmez; verdikleri söze 
bağlı kalırlar. 

Hasan bu ayet hakkında der ki : Ve ahlakını güzelleştir. Bu, Kurtubi'nin de 
görüşüdür. Bu görüşe göre ayette geçen elbise, ahlaktan ibarettir. Çünkü elbise 
insanın bütün bedeninin kapladığı gibi, ahlak da insanın bütün hallerini kaplar. 

El-Avfi, bu ayetle ilgili İbn Abbas'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur: Giy
diğin elbise, temiz olmayan kazançtan olmasın . Yani elbiseni ,  gasp ya da helal 
olmayan yoldan elde edilen kazançtan temizle . 

Said b. Cübeyr bu ayet hakkında der ki : Kalbini ve niyetini temizle . 

Ebü'l-Abbas da der ki :  Elbise ve giysiye kalp de denilir. Bu anlamda şair 
şöyle demiştir: Benim elbiselerimi kendi elbiselerinden ayır; kurtulursun . 

Bu beyitte elbise, kalpten kinayedir. 

Bazı müfessirler, bu ayetin tefsiri hakkında zahir anlamı tercih etmiş ve şöyle 
demişlerdir: Bu ayet, elbisenin, namaz kılmanın kendisiyle caiz olmadığı pislik
lerden temizlenmesini emretmektedir. Bu, İbn Sirin ve İbn Zeyd' in görüşüdür. 

719 Yani günah ve hatalara bulaşmış olduğu halde, bunlardan tevbe edip arınmadan haccetme
ye karar verdi. 
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Ebu İshak ise bu ayetin 'Ve elbiseni kısalt' anlamında olduğunu ileri sürerek 
şöyle demiştir: Kısa elbise , necasetten daha uzaktır. Eğer elbise uzun olur ve 
yerde sürünürse, necasetin ona bulaşmasından emin olunamaz. Bu da Tavus'un 
görüşüdür. 

İbn Arefe de der ki: Bu ayet, 'Kadınlarını temizle' anlamındadır. Çünkü el
bise , kadından kinaye olabilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Oruç 
gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helCıl kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz 
de onlar için birer e/bisesin iz." 720 

Kadınlardan, izar (peştamal) olarak da kinaye yapılır. Bu anlamda şair şöyle 
demiştir: 

Ebu Hafs'a bir elçi ile haber ver. 

İzarımın (yani ailemin) bağı, kardeşimden sana fidye olsun . 

El-Bera b .  Ma'rur'un Akabe gecesinde Hz. Peygambere söylediği 'Seni, izar
larımızı koruduğumuz gibi koruyacağız' sözü, kadınlarımızı ve ailemizi korudu
ğumuz gibi seni de koruyacağız demektir.72 1  

Derim ki: Ayet, bütün bu anlamları kapsamakta; lafız olarak söylemese de 
tembih ve gereklilik yoluyla bu anlamlara delalet etmektedir. Emredilen temizlik 
eğer kalp temizliği ise , elbise ve kazancın temiz olması bu temizliği tamamlar. 
Çünkü elbise kirli olduğunda, kalbe kötü ve çirkin görünüm kazandırır. Bu, ye
nilen pis şeylerin insana kötü huylar kazandırması gibidir. Bu yüzden, kaplan ve 
diğer yırtıcı hayvanların derisinden yapılan elbiseler giymek, Hz. Peygamberin 
yasaklamasıyla aksi olmayan pek çok sahih hadisle haram kılınmıştır. 722 Bu tür 
giysilerin giyilmesi, kalbe o hayvanlara benzer bir görünüm kazandırdığı için ya
saklanmıştır. Çünkü dış giyim, içeri sızarak kişinin iç halini etkiler. Bu yüzden 
erkeklere altın ve ipek şeyler giymek yasaklanmıştır. 723 Bu yasak, bunları giyen 
kadınlarda ve kendini beğenmiş kibirli kimselerde görülen halleri kalbe kazan
dırdığı için konulmuştur. 

Dolayısıyla elbisenin temiz olması ve temiz kazançtan giyilmesinde amaç, 
kalbin temizliğini tamamlamak ve onu kemale erdirmektir. Eğer ayette emre
dilen, bu dış temizlik ise, bu temizlik başkası için istenilen bir vesiledir. Oysa 
başkası için değil bizzat kendisi için istenilen temizliğin -ki burada kalp temizliği
dir- emredilmiş olması daha evladır. 

720 El-Bakara, 2/187. 
721 Siretu İbn Hişam, 2/50. 
722 Ahmed, Müsned, Muaviye'den, 4/101 :  Ebü' l-Melih'ten, o da babası Üsame el-Hüzeli'den, 

5174; et-TirmizI, Libas, 4/212: Ebu Davud, es-Sahih, Libas. 2/778; en-Nesfü, Libas, 7/176. 
723 Bkz. Cilt 2, s. 244. el-A'raf suresi tefsiri 1 no' lu hadis. Bu hadis, sahihtir. 
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Eğer ayette emredilen, kalp temizliği ve nefis tezkiyesi ise, bu durumda dış 
temizlik olmadan kalp temizliği tamamlanmaz. Buna göre Kur'an' ın her iki temiz
liğe de delalet ettiği ortaya çıkmaktadır. 724 

(> (>  

Yazar bu ayet hakkında başka bir eserinde şunları söylemektedir: 
fa ��j "Ve elbiseni temizle" Bu ayet hakkında müfessirlerin görüşleri 

şöyledir: 
Katade ve Mücahid : Nefsini, günahlardan temizle . Burada elbise , nefisten 

kinaye yapılmıştır. İbrahim en-Nehfü, ed-Dahhak, eş-Şa'bi, ez-Zühri ve tefsir eh
linden muhakkiklerin görüşü budur. 

İbn Abbas: Onu, günah ve vefasızlık üzerine giyme .  Sen Gaylan b. Seleme 
es-Sakafi'nin şu sözünü duymadın mı? 

Allah'a hamdolsun ben ne vefasız kimsenin elbisesini giydim 
Ne de bir özür ile maskelenir gizlenirim .  
Nitekim Araplar, doğru ve vefalı birini nitelerken ,  'O, elbisesi temiz biridir' 

derler; günahkar ve vefasız birini nitelerken de, 'O, elbisesi kirli biridir' derler. 
Übeyy b. Ka'b :  Elbiseni vefasızlık, zulüm ve günah üzerine giyme;  onu temiz 

ve iyi bir olarak giy. 
Ed-Dahhak: Amelini (hareket ve davranışlarını ) düzelt. 
Es-Süddi: Bir kişi eğer salih ve iyi biri ise ona, 'O, elbisesi temiz biridir' deni-

lir; eğer günahkar ve kötü biri ise ona da 'O, elbisesi kirli biridir' denilir. 
Said b .  Cübeyr: Kalbini ve niyetini temizle, düzelt. 
Hasan ve KurtCıbl: Ve ahlakını güzelleştir. 
İbn Sirin ve İbn Zeyd: Burada, elbisenin, namaz kılmanın kendisiyle caiz 

olmadığı pisliklerden temizlenmesi emredilmektedir. Çünkü müşrikler, temizlen
miyor ve elbiselerini temizlemiyorlardı .  

Tavus : Ve elbiseni kısalt. Çünkü elbisenin kısa olması, onu temiz tutmaya 
daha elverişlidir. 

Bütün bu görüşlerin en doğrusu, ilk görüştür. Elbisenin pisliklerden temizlen
mesi ve kısa olması, emredilen temizliğin içine girer. Çünkü ahlak ve amellerin 
düzeltilmesi, onunla tamamlanır. Sonra dış kirlilik, iç kirliliğe neden olur. Bu yüz
den Allah' ın huzuruna duracak kimseye, her türlü pislikten temizlenme ve ondan 
uzaklaşma emredilmiştir. 72s 

724 İğasetü' l-Lehfan, 1/52-55. 
725 Medaricü's-Salikin, 2/20-21 .  
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5. Kötü şeyleri terket. 

6. Yaptığını çok görerek başa kakma. 

Tefsiri : 

Seleften ve onlardan sonra gelen müfessirler bu ayeti şöyle açıklamışlardır: 
Verdiğinden daha fazlasını isteyeceğin bir şey verme. Yani sana, hediyenden 
daha fazlasının hediye edilmesi için başkasına hediye verme.726 

7. Rabbinin rızasına ermek için sabret. 

8. O Sur'a üfürüldüğü zaman var ya, 

9. işte o gün zorlu bir gündür. 

1 0. Kafirler için (hiç de) kolay değildir. 

726 İ ' lamü'l-muvakkiln, 3/225. 



392 •!• Bedai 'ut-tefslr 

1 1 -14. Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde 
duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim 
o kimseyi bana bırak! 

15 .  Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı um uyor. 

1 6. Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine 
inatçıdır. 

1 7. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! 

1 8. Zfra o, düşündü taşındı, ölçtü b içti. 

1 9. Canı çıkasıca, ne b içim ölçtü b içti! 

20. Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 

21 -25. Sonra baktı. Sonra kaşların ı  çattı, suratın ı  astı. En sonunda, 
kibirini  yenemeyip sırt çevirdi de: "Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbaz
/ardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir 
şey değil. " 

26. Ben onu sekara (Cehenneme) sokacağım .  

27. Sen biliyor musun sekar nedir? 

28. Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski 
hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. 

29. insanın derisin i kavurur. 

30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. 

31 . Biz, Cehennem görevlilerini meleklerden başkası kılmadık. On
ların sayısın ı  da kafirler için yaln ızca bir fitne (konusu) yaptık ki, ken
dilerine kitap verilenler kesin bir bilgi edinsin; iman edenlerin imanları 
artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler kuşkuya kapılmasın; 
kalplerinde hastalık olanlar ve kafirler de: 'Allah, bu örnekle ne demek 
istedi?' desin. 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, Cehennem görevlilerinin sayısını on dokuz olarak belirt
mesindeki hikmeti haber vermekte ; burada beş hikmetin bulunduğunu şöyle 
zikretmektedir: Öncelikle bu sayı, inanmayanlar için bir fitne olup onların inkar 
ve sapkınlıklarını artırır. Sonra bu, kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgisini 
güçlendirir. Bu, yanlarında bulunan ve Hz. Peygamberden değil kendi peygam
berlerinden aldıkları habere uygun olduğu için, bilgileri daha da güçlenecek ve 
kesinlik kazanacaktır. Böylece bu, Hz. Peygambere ve Allah ' ın hidayet etmek 
istediği kimsenin iman etmesine karşı çıkmaları konusunda aleyhlerine delil ola
caktır. Bu sayı, ona tam bir inançla inanıp kabul edenlerin imanını artırır. Onun 
kesin olduğunu bildikleri için kitap ehlinin; ona tam bir imanla inandıkları için de 
iman edenlerin bütün kuşkularını yok eder. Buna göre dört hikmet, bu sayının 
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kafirler için fitne olması; kitap ehli için kesin bilgi olması; iman edenlerin imanını 
artırması; kitap ehlinden ve inananlardan kuşkuyu yok etmesidir. Ayette anla
tılan beşinci hikmet ise, inkarcının ve kalbinde hastalık bulunan, kalp gözü kör 
olanın bu örnekle ne anlatılmak istendiğini anlamaması ve 'Allah, bu örnekle ne 
demek istedi?' demesidir. 

Kendisine gelen hakikate karşı kalplerin durumu işte böyledir. O hakikat; 
kimi kalpler için bir fitne olur, onun inkar ve azgınlığını artırır; kimi kalplerin iman 
ve inancını artırır; kimi kalplerin kesin bilgisini güçlendirir, böylece aleyhlerine 
delil olur; kimi kalpleri de körlük ve şaşkınlığa düşürür, böylece kendisiyle anla
tılmak isteneni anlamaz. 

Ayette geçen yakin (kesin bilgi) ve kuşkunun olmaması hali eğer tek bir 
şeye dönüyorsa, bu durumda kuşkunun olmamasının zikredilişi, kesin bilgiyi te
yit edip destekler ve herhangi bir şekilde ona aykırı olan tüm durumları yok eder. 
Eğer ikisi ayrı şeylere dönüyorsa; bu durumda yakin, meleklerin sayısını belirten 
habere; kuşkunun olmaması ise , Hz. Peygamberin haber verdiği genel şeyle
re döner. Çünkü bu haber, doğruluğu ancak peygamberler tarafından bildirilen 
habere delalet etmektedir. Öyleyse peygamberi tasdik ettikten sonra bu haberin 
doğru olduğunu bilen kimse , ondan kuşku duymaz. Bu açıkl.amanın yararı böy
lece ortaya çıkıyor. 727 

.s.b-� q:� ,�, � '';-;.t ı�� &Jıj �n·�·;.�1 ;� J:Uıj �r rt'riJı.J -Jıs 
;,, ,. ,. ,.., "'/' '1 

�rv' _;.� ji i� 0i p o.G � �r ı9 _/ )l ı;:� �r o '  ;.5Jı 
32-37. Hayır, aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta olan 

sabaha anda/sun ki, gerçekten o, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar 
için ve sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için bir 
uyarıcıdır. 

Tefsiri : 

Bu ayetlerde Allah, gecenin bir alameti olan aya yemin etmektedir. Ayda, 
onu yoktan var edip yaratan Allah' ın Rab oluşuna, derin hikmetine , ilmine ve 
yarattığı mahlukata gözle görülebilecek derecede ilgi gösterdiğine delalet eden 
apaçık ve güçlü deliller vardır. Allah, göğe ve gökte bulunan görmediğimiz me
leklere , gözle gördüğümüz güneşe, aya, yıldızlara, güneş ve ayın hareketleri so
nucu meydana gelen gece ve gündüze yemin etmektedir. Bütün bunlar, Allah' ın 
Rab oluşunun birer ayeti ve delilidir. 

727 İğasetü'l-Lehfün, s. 14-15.  
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Işık veren bu iki büyük cismin durumunu düşünen bir kimse, onların varlı
ğında, yapılarında, etrafı aydınlatmalarında, hiçbir bozulma ve düzensizlik olma
dan daima aynı metot üzerinde hareket etmelerinde, hareketlerinde herhangi b ir 
yavaşlama ve hızlanma, yükselme ve alçalma, artma ve eksilme olmamasında, 
birinin ötekinin yörüngesine girmeden kendi yörüngesinde yüzmesinde, başka 
yörüngelere müdahale etmemesinde, güneş ve ayın birbirine kavuşmamasında, 
gün bitmeden gecenin gelmemesinde büyük mucizeler bulunduğunu görecektir. 
Bu cisimlerin her hareketin b ir takdir ve hesaba göre gerçekleştiğini, biri diğerine 
karışmadan kendilerine belirlenen metoda göre vuku bulduğunu, bunun, başka
sının ortak olmadığı pek çok yararı ve etkisi olduğunu müşahede edecektir. Aklı 
kıt olan biri bile bütün bunların ,  hikmeti akılları hayrette bırakan ve ilmi gizli açık 
her şeyi kuşatan bir varlığın etkisi ve hizmetiyle, bir emredenin emriyle ,  bir plan
layıcının planıyla meydana geldiğini anlar. İnsanların akıl ve bilgisinin, bunların 
yaratılışlarıyla ilgili hikmetlere ulaşamayacağını ;  onların yaratılış ilkelerini hayal 
dahi edemeyeceklerini fark eder. 

Öyleyse temel amacımız, bunları yoktan var eden yaratıcının yüceliğini, de
rin hikmetini ve ince planını itiraf etmek olmalı ; bizden önceki akıl sahiplerinin 
söylediği gibi şöyle demeliyiz: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen 
pek yücesin, bizi Cehennem azabından koru"728 

Ayın durumu bir örnekle insana şöyle anlatılabilir. Pek büyük, yuvarlak ve 
siyah bir cisimde , ucu yakılmış bir ip gibi ışık görünüyor. Sonra bu ışık, her gece 
giderek büyüyor. Işığı tam kemale erdiğinde, çok güzel parlak bir cisim oluyor. 
Sonra bu ışık, yavaş yavaş eksilmeye başlıyor ve ilk haline dönüyor. Işığın bu 
hareketi nedeniyle aylar, yıllar ve hayatın çeşitli süreleri biliniyor. İnsanlar hac ve 
namaz vakitlerini, mesai saatlerini ,  borç sürelerini ve vakte bağlı muhtelif mua
melelerini bu hareket sayesinde b ilebiliyorlar. Bu durumda 'Din ve dünya işleri, 
ayın bu hareketine bağlıdır' denilebilir. 

N itekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim' in üç yerinde bu gerçeği şöyle zikreder: 

Bir: "Sana h ilal halindeki ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için 
vakit ölçüleridir. "729 

İki: "Güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir nur kılan; yılların sayısını ve hesabı 
bilmeniz için ona duraklar belirleyen O'dur. Allah, bunları ancak hak ile yarat
mıştır. O, b ilen bir topluluğa ayetleri işte böyle açıklıyor. "730 

Üç: "Biz gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik; gündüzün 
ayetini ise, Rabbinizin nimetlerini aramanız, yılların sayısın ı  ve hesabı bilmeniz 
için aydın lık kıldık. Biz her şeyi yeterince açıkladık. "731 

728 Aı-i İmran, 3/19 1 .  
729 El-Bakara, 2/1 89. 
730 Yunus, 10/5. 
731 El-İsra, 1 7/12 .  
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Şayet Allah, aydınlığını artırarak ya da eksilterek ayın ve gecenin ayetlerinde 
bir değişiklik yapmasaydı, hac ve oruç vakitleri; hesap; emzirme ve hamilelik 
süreleri; mesai saatleri ve hamilelerin doğum süreleri bilinemezdi .  

Eğer 'Bütün bu süreler, güneş hareketleriyle ,  güneşin doğuşu ve  batışı dik
kate alınarak hesaplanan günlerle belirlenebilirdi .  Nitekim iki kitap ehli olan Hı
ristiyanlar ve Yahudiler, oruç ve bayram vakitlerini güneş hesabına göre belirle
mektedirler· denilirse, deriz ki: 

Evet, her ne kadar bu mümkün olsa da güneş hareketleriyle süreleri tam 
olarak belirlemek oldukça zordur. Çünkü pek azı dışında insanlar bu konuyu 
bilmezler. Oysa ayların başını, ortasını ve sonunu ayın hareketlerine göre bil
mek, pek çok insanın kolaylıkla bilebileceği bir durumdur. Bu vakitleri ay he
sabına göre bilmek, güneş hesabına göre daha kolay, daha az ihtilaflı ve daha 
az sorunludur. İnsanların ince hesaplar yapmasına, bilebilecekleri bir konuda 
başkalarına uymasına ihtiyaç kalmaz. Böylece ayların ve yılların, ayın hareketi
ne göre belirlenmesindeki hikmet ortaya çıkmakta.; bunun, güneş hareketlerine 
göre belirlenen vakitlerden daha yararlı ,  daha sağlam ve daha az ihtilaflı olduğu 
görülmektedir. 

Allah, din ve dünya işlerinde yaratıklarına daha yararlı olması için, hilalleri 
bu şaşırtıcı plana göre düzenleyerek planlamıştır. Bu mükemmel plan, onu dü
zenleyen Yüce Yaratıcının gerçek Rab oluşuna, birliğine ,  hikmetinin derinliğine ,  
ilmine ve  ince planlamasına delalet eder. Hakk' a. şahitlik eden gök cisimlerinin 
hareketleri, bunların sonradan var olduğu ve yaratıldığı gerçeği, alemin ezeli ol
duğunu, herhangi bir değişime uğramadan sürekli var olacağını ve yok olma
sının mümkün olmadığını iddia eden materyalistleri, inkarcı ve sapık filozofları 
lisanı hal ile yalanlamaktadır. 

Gören biri mesela ayı düşünecek olsa, ayın var olmak için bir mekana ih
tiyacı olduğunu ve durmadan yörüngesinde döndüğünü görünce, ayın yönlen
dirilen, kontrol edilen ,  boyun eğdirilen ve planlanan bir varlık olduğunu görür. 
Bu düşünen kişi ,  ayın bazen alçalıp bazen yükseldiğini ,  bazen ortaya çıkıp bazen 
gizlendiğini ,  ışığının bazen yavaş yavaş kaybolup sonra aynı şekilde geri gel
diğini, bazen ay tutulmasıyla ışığının tamamen kaybolup kapkaranlık bir par
çaya dönüştüğünü gördüğünde, onun yaratıldığını ,  bir rabbi olduğunu ve ona 
boyun eğdiğini; ayın ,  onu dilediği şekilde hareket ettiren güçlü bir yaratıcının 
emrinde olduğunu bilir. Bu gerçeğe ulaşan insan, yüce yaratıcının onu boşuna 
yaratmadığını, aydaki bu hareketin mutlaka b ir gün son bulup yok olacağını, 
ışık ve aydınlığının mutlaka bitip sona ereceğini, bu güç ve iktidarının mutlaka 
kaybolacağını, bir arada olmayan bu iki gök cismin , dağılmış şeyleri bir araya 
topla.yan (Allah) tarafından bir araya getirileceğini, onları dilediği yere götürece
ğini; böylece Allah ' ın ,  bunlara tapan müşriklere kendisinden başka taptıkları bu 
ilahlarının halini göstereceğini anlar. 
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Allah, dünyada buzağıya tapanlara taptıkları buzağının halini, inançlı kulları 
tarafından aşağılanıp parçalanarak yok edilişini, rüzgarın onu dağıtıp sürükleye
rek denize atışını gösterdiği gibi , yıldızlara tapanlara yıldızların dağılışını ,  göğe 
tapanlara göğün yanlışını, güneşe tapanlara güneşin dürülüşünü, puta tapanlara 
putlarının küçük düşürülüp ateşe atılışını, onların çok basit, alçak ve adi şeyler ol
duğunu gösterecektir. Nitekim Allah, pek çok kez dünyada puta tapanlara, yan
larına büyük bir saygıyla yaklaşılan putlarının parçalanmış hallerini, pis yerlere 
atılışlarını, muvahhidlerin kazmalarıyla yüzlerinin dağıtılışını ,  başlarının kırılışın ı ,  
saygı ve hürmetle öpülen el ve ayaklarının kesilişini göstermiştir. Bu, Allah'ın 
değişmeyen b ir sünneti, vazgeçilmeyen bir adetidir. O, kendisinden başkasına 
tapana, dünyada ve ahirette taptığı ilahın halini gösterir. Allah, kendisinden baş
kasına tapılmasına asla razı olmaz. O, böyle kimselerden beridir ve onlara düş
mandır. 

"Fakat Allah, helô.k olanın açık bir delille helô.k olması, yaşayanın da açık bir 
delille yaşaması için (böyle yaptı). "732 

Allah, inkar edenlere ,  yalancı olduklarını bildirir. Şair der ki : 

Varlıkların sayfalarını (kitabını) düşün ; çünkü onlar, 

En yüce padişahtan sana gelen mesajlardır. 

Eğer yazdıklarını düşünürsen, orada yazmıştır 

Allah'tan başka her şeyin batıl olduğunu. 

Eğer Allah dileseydi , ayı değişken yapmaz tek hal üzere bırakır; yalnız güneşi 
değişken yapardı . Ya da dileseydi, ayı ve güneşi birlikte değişken yapar veya 
ikisini tek hal üzere bırakırdı . Ancak O, kendisinden başka ilah olmayan, apaçık 
gerçek malik olan ve dilediği her şeyi yapan Allah olduğuna delalet etmesi için 
ayetlerini her türde kullarına göstermeyi dilemiştir. "İyi bilin ki, yaratmak da em
retmek de yalnız O'na aittir. "733 

Ayın, bitki ve canlıların bedenleri üzerinde nemlendirici etkisi vardır. Ayrıca 
ayın, sular üzerinde, denizlerde yaşanan gelgit olayları üzerinde, hastalık nöbet
lerinde, hastalığın bir halden başka bir hale evrilmesinde etkisi olduğu, bunların 
dışında daha pek çok yararının bulunduğu açık bir durumdur. 

_f.�İ :ı Y.Jıj "Dönüp gitmekte olan geceye anda/sun ki. " 

Allah bu ayette, dönüp gitmekte olan geceye yemin etmektedir. Çünkü ge
cenin dönüp gitmesi ve yerine gündüzün gelmeye başlaması, başlangıç ve geri 
dönüşe (mebde ve mead) delalet eden en açık delillerdir. Birinin bitip yerine 
ötekinin gelmesi, gözle görülebilen günlük başlangıç ve geri dönüşe delalet eder. 

732 El-Enfal, 8/42 . 
733 El-A'raf, 7/54. 
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Sonra gecenin sakinliğinde, canlı varlıkların hareketleri yavaşlar, sesleri kısılır, 
gözleri uyur ve ölülerin kardeşleri gibi olurlar. Gündüz aydınlanmaya ve varlıkla
rın sesleri duyulmaya başladığında, canlılar hareket etmeye başlar ve sesleri yük
selir. Öyle ki, kabirlerinden diri olarak kalkanlar gibi olurlar. İnançlı bir kul uya
nınca hemen: "Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamd olsun; dönüş yalnız 
O'nadır" der. Bu, bir yeni dönüştür; varlıkları yoktan var ederek hayata başlatan 
ve yeni bir hayata döndürecek olan Allah'ın başlatması ve döndürmesidir. Tek 
ve her şeye galip olan Allah dışında, kim geceyi götürüp gündüzü getirebilir? 

Gece karanlığı yok olup gittiğinde, gündüz ağarıp aydınlığında, karanlıklar 
ordusu kendisini yendiğinde, dünyanın ufku kendi meşalesiyle aydınlandığında, 
yıldızların birlikleri kendi askerlerini yok ettiğinde, yeryüzünün dört bir tarafı ken
di müjdecileri ve ışınlarıyla gülümsediğinde; düşünen kimse için bütün bu haller, 
gece ve gündüz, onları yaratanın birliğine , Rablığının mükemmelliğine, gücünün 
ve hikmetinin büyüklüğüne şahitlik eden delillerdir. Güneşin doğuşunu ve ba
tışını, gece ve gündüzün gelmesini sağlayan vesileler kılan zat ne yücedir! Zira 
güneşin doğuşu olmasaydı , dünyanın bütün işleri bozulurdu. Dünyanın karanlık 
olduğu bir ortamda insanlar, geçimlerini sağlamak ve işlerini yürütmek için nasıl 
çalışabilirdi? Aydınlığın tadı ve zevki olmadan, hayat kendilerine nasıl kolayla
şırdı? Böylesi karanlık bir dünyada, hangi meyve, bitki ve canlı var olabilirdi? 
Bitkilerin ve canlıların bedenleri için gerekli şeyler nasıl tamam olurdu? Aynı 
şekilde eğer güneşin batışı olmasaydı ,  insanlar dinlenme ve rahatlama imkanı 
bulamazdı. Oysa insanlar, bedenlerinin dinlenmesi, duygularının toparlanıp ra
hatlaması için gecenin sessiz sakinliğine ihtiyaçları vardır. Eğer gece, karanlığı ile 
Üzerlerini örtmeseydi, insanlar sakinleşemez, dinlenemez ve rahatlayamazlardı .  
Ama hakimler hakimi olan, her şeyi yerli yerince yapan derin hikmet sahibi Al
lah, gündüzü aydınlık ve çalışma zamanı yaptığı gibi geceyi de bir örtü ve din
lenme zamanı yapmıştır. 

Gece ve serinliği olmasaydı, sürekli güneş ışığı alacakları için bitki ve canlıla
rın bedenleri yanar kavrulurdu. Çünkü güneş, yeryüzündeki bitkileri ve canlıları 
yakardı . Ancak hakimler hakiminin derin hikmeti , güneşi, sadece ihtiyaç vakit
lerinde doğan, ihtiyaç duymadıkları vakitlerde ise sönüp kaybolan bir lamba 
yapmıştır. Dolaysıyla güneşin doğuşu varlıkların yararına olduğu gibi batışı da 
varlıkların yararınadır. Böylece aydınlık ve karanlık, birbirine zıt olmakla birlikte 
bu dünyanın yararı ve ayakta durması için birbirini desteklemekte ve yardımlaş
maktadır. Şayet Allah, gündüzü kıyamet gününe kadar aydınlık yapsaydı, aynı 
şekilde geceyi de kıyamet gününe kadar karanlık yapsaydı, dünyanın düzeni 
bozulur, yararı yok olurdu. Bu durumun değiştirilmesi ve zıddı ile yok edilmesi 
zorunlu hale gelirdi . 

Şimdi de yılın dört mevsiminin oluşması için Yüce Allah' ın güneşi yükselt
mesi ve alçaltmasındaki hikmeti ve bu hareketlerle mahlukata sağlanan yararları 
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düşün . Mesela kışın, meyvelerin maddelerini oluşturan ağaç ve bitkilerdeki ısı dı
şarı çıkar. Bu yüzden hava yoğunlaşır ve bulutlar oluşur. Sonra bulutlar bir araya 
toplanıp yağmurun yağmasına neden olur. Yeryüzünün hayatı, bitki ve canlıların 
bedenlerinin gelişimi ,  varlıkların eylemleri, güç ve hareketleri hep bu yağmura 
bağlıdır. Yazın ise, hava açılıp ısınır, meyveler olgunlaşır, tane ve çekirdekler güç
lenir, yeryüzü kurur, böylece çalışmaya ve ürünleri toplamaya hazır hale gelir. 
Sonbaharda da hava temizlenir, sıcaklık yerini serinliğe bırakır, geceler uzamaya 
başlar; yer, ağaçlar ve bitkiler ikinci defa ürün tutmak için dinlenmeye geçer. 
Bu, hamile kalacak olanın iki hamilelik dönemi arasındaki dinlenmeye benzer. 
İşte gidip gelen tüm bu mevsimler, gözle görülebilen başlangıç ve geri dönüştür; 
görülemeyen başlangıç ve geri dönüşün delilidir. 

Öyleyse dünyanın düzen ve maslahatı , bu aydınlık iki cismin hareketleriyle 
tamamlanmaktadır. Bu cisimlerin hareketleriyle zaman oluşmaktadır. Zaman ise 
hareketin bir ölçüsüdür. Güneş yılı , güneşin hareketine göre belirlenen, güneşin 
kendi hareket noktasından başlayıp aynı noktaya dönüşüne kadar geçen süredir. 
Kameri yıl ise , ayın hareketine göre belirlenen süredir. Bu süre, sağlam bir kayda 
daha yakındır; ayrıca insanlar onu bilmede daha çok müşterektirler. 

Hakimler hakimi Allah, her ikisinin de kendi yörüngelerinde hareket etmele
rini takdir etmiştir. Bu ilahi takdirde derin hikmetler ve pek ince hesaplar vardır. 
Eğer güneş, değişmez şekilde tek bir yerden doğup batsaydı ,  aydınlık ve ışığı 
pek çok yere ulaşmazdı .  Bu yüzden ışığın ulaşmadığı yerler, güneş ışığının yarar
larından mahrum kalırdı. Oysa Allah, etkisi ve yararının her yere ulaşması için 
güneşin doğuşunu yeryüzünün değişik yerleri arasında değiştirmektedir. Böylece 
yeryüzünde güneşin doğduğu bütün yerler, güneşin yararından payına düşeni 
alabilmektedir. Bu sağlam düzenleme , gece ve gündüzün yirmi dört saat olma
sını sağlamıştır. Her biri ötekinin payından alabilir. Eğer ikisinin toplam süresi 
yirmi beş saate uzamış olsaydı, ya da gündüzün süresi mesela elli veya daha 
fazla saate çıkmış olsaydı, dünyanın düzeni bozulur; bitki ve canlıların çoğu yok 
olurdu. Aynı şekilde eğer bu süre azalmış olsaydı, yine bu düzen bozulur ve 
yararları yok olurdu. Şayet gece ve gündüz süreleri daima eşit olsaydı, insan ve 
öteki canlılar için pek çok yararı bulunan mevsimler oluşmazdı. Dolayısıyla bu 
pek sağlam takdir ve düzende, birçok mucize ve yararlar bulunmakta; bunun, 
her şeyi bilen ve üstün güç sahibi olan varlığın takdiriyle işlediğini gösteren ka
nıtlar bulunmaktadır. Bu yüzden Yüce Allah , aşağıdaki ayetlerde bu takdir ve 
düzeni zikrettikten sonra onu kendi ilmine ve üstün oluşuna bağlamakta ve şöyle 
buyurmaktadır: 

"Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çekeriz de onlar he
men karanlıkta kalı verirler. Güneş de kendisi için belirlenen yerde (yörüngesin
de) akıp gider. İşte bu, her şeyi bilen ve üstün olan Allah 'ın takdiridir. "734 

734 Yasin , 36/37-38. 
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"De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkar edip O'na ortaklar mı ko
şuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve ora
da bereketler yarattı. İsteyip-arayanlar için eşit olarak orada rızıkları dört günde 
takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi; ona ve yerküreye 'İsteyerek 
veya istemeyerek gelin ! '  dedi. İkisi de 'İsteyerek geldik ' dediler. Böylece onları 
yedi gök olarak iki günde tamamladı ve her göğe kendi emrin i (işini) bildirdi. 
Dünya göğünü de kandillerle süsledik ve koruma altına aldık. İşte bu, pek üstün 
ve her şeyi bilen Allah 'ın takdiridir. "735 

"O, sabahı aydın/atandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap 
ölçüsü yapmıştır. işte bu, pek üstün ve her şeyi iyi bilen Allah 'ın takdiridir. "736 

Allah işte bu üç yerde, güneşin, ayın ve diğer gök cisimlerinin hareketlerini 
ve bu hareketlerden doğan durumları zikretmekte ; bunun kendi üstünlük ve en
gin bilgisinin gereği olduğunu ve onları bu iki özelliği ile takdir ettiğini vurgula
maktadır. Öte yandan bu durum, Allah ' ın  seçme ve yapabilme kudretini, gaybı 
bilmesini inkar eden Allah düşmanı inkarcıları yalanlamaktadır. 

Yüce Allah'ın bu üç şeye -yani aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağar
makta olan sabaha- yemin etmesi, meadın (geri dönüşün ) gerçek olduğunu ka
nıtlar. Çünkü yeminde, yemin edilenin varlığına delalet vardır. Dolayısıyla bu 
yemin, Allah' ın mükemmel kudretine,  hikmetine, var ettikleriyle ilgilendiğine ,  
varlıkları yoktan var etmeye ve yok olduktan sonra tekrar geri döndürmeye kadir 
olduğuna delalet eder. Gece ve gündüzün gidip gelmesi, ay ışığının görünüp kay
bolması, güneş ve ayın hareketleriyle çeşitli vakitlerin oluşması, bitki ve canlıların 
varolması ve yok olması ,  mevsimlerin gidip dönmesi, bu mevsimlerde meydana 
gelen durumların var olup yok olması; işte gözle görülebilen bütün bu durumlar, 
peygamberlerin haber verdiği mebde' ve meadın (varoluş ve geri dönüşün)  açık 
birer delilidir. Allah , peygamberlerin doğruluğuna delalet eden ayetleri işte böyle 
açıklamaktadır. Bu ayetler bazen yaratılışla, bazen işitmekle, bazen görmekle, 
bazen genel bazen kişisel durumlarla, b azen akli bazen nakli delillerle, bazen 
gözle bazen kalple görülebilen şeylerle ilgilidir. Fakat zalimler, bütün bunları inkar 
etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Allah onların bu hallerini şöyle haber ve
riyor: " (Kafirler) O'nu bırakıp, h içbir şey yaratamayan aksine kendileri yaratılmış 
olan, kendilerine bile faydası ve zararı olmayan; öldürmeye, hayat vermeye ve 
ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. " 737 

Yüce Allah, tekrar dirilişle ilgili delilleri getirip amacını açıkladıktan sonra, 
her nefsin ( insanın ) kendi kazandığına karşılık bir rehine olduğunu ve işlediği gü
nahla onu cezalandıracağını; ancak gösterdiği yolu kabul edip rızasına uyanları 

735 Fussilet, 41/9-12 .  
736 El-En'am, 6/96. 
737 el-Furkan, 25/3. 
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bunun dışında tutacağını bildirmektedir. Bunlar, Allah'a inanan, peygamberleri 
doğrulayan ve suçluların yolundan başka yol edinen ashab-ı yemindir (kıyamet 
günü amel defterleri sağ taraftan verilenlerdir) . Suçlular ise, namaz kılmayan, 
yoksulları yedirmeyen, batıla dalanlarla birlikte batıla dalan, kıyamet gününü ve 
tekrar dirilişi yalanlayanlardır. İşte bu dört özellik, onları kurtulanların sınıfından 
çıkarıp helak olanların sınıfına sokmuştur. Bu dört özelliği şöyle açıklayabiliriz: 

Bir: Namaz kılmamak. Halbuki namaz, yaratana içtenlik ve samimiyetle 
yönelmenin temel direğidir. 

İki : Yoksulları yedirmemek. Oysa yoksulları yedirmek, insanlara iyilik yap
manın en üst mertebesidir. Kendisinde bu iki özellik bulunan kimse, ne yüce ya
ratıcıya içtenlikle yönelmiştir ne de yaratılanlara iyilik etmiştir. Yüce Allah onların 
bu hallerini şöyle haber vermektedir: 

"Onlar, gösteriş yaparlar ve hayra (başkasına yardım etmeye) mani 
olurlar. "738 

"Onlar, namaza ancak üşenerek gelirler ve (mallarını) istemeyerek infak 
ederler. "739 

Bu nitelikler, Allah 'ın ashab-ı yemini nitelediği şu n iteliklerin tamamen zıd
dıdır: 

"Onlar, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (severek) · 

infak edenlerdir. "740 
"Onların yanları (gece namazına kalkmak için) yataklardan uzaktır. Korku ve 

ümitle Rab/erine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerim izden infak 
ederler. "741 

Allah, kitabının pek çok yerinde bu iki temel özelliği birlikte zikreder. Bazen 
onları emreder, bazen bu özelliklere sahip olanları över, bazen de bunları yap
mayanları azapla tehdit edip azarlar. O halde kurtuluşun dayanak noktası, bu iki 
özelliktir. Bu iki özelliği ihlal eden bir kimseye kurtuluş yoktur. 

Üçüncü ve dördüncü özellikler: Batıla dalmak ve hakkı yalanlamak. 
Böylece Allah'a samimiyetle yönelmeme, başkasına iyilik yapmama, batıla dal
ma ve hakkı yalanlama bu kimselerin vasıfları olarak bir araya toplanmış ol
maktadır. Buna karşılık, Allah'a samimiyetle yönelme, başkalarına iyilik yapma, 
hakkı doğrulayıp onu konuşma vasıfları da kitabı sağdan verilenler için bir araya 
toplanmış; samimiyet, iyilik yapma, kesin inanç ve hakkı konuşma bu kimsele
rin temel vasfı haline gelmiştir. Ashab-ı şimal (kitapları sol taraftan verilenler) , 

738 El-Ma'un, 10716-7 .  
739 Et-Tevbe, 9/54. 
740 El-Enfal, 8/3. 
741 Es-Secde, 32/16. 
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ihlas ve samimiyeti Allah' a  ortak koşmakla, başkalarına iyilik yapmayı kötülük 
yapmakla, kesin inancı şüphe ve yalanlama ile, yararlı sözü de batıla dalmak
la değiştirmişlerdir. Bu yüzden hiçbir şefaatçinin şefaati onlara fayda sağlamaz. 
Aralarında kendilerine şefaat edecek biri de olmaz. Çünkü şefaat onlardan düş
müştür ve kendilerine bir yarar sağlamaz. Zira onlar, Allah ' ın gönderdiği öğütten 
yüz çevirmiş, ona boyun eğmemiş, yaban eşeklerin aslandan veya atıcılardan 
kaçtıkları gibi hakkı dinlemekten kaçmışlardır. 

Allah sureyi, kendi dini ve takdirini birlikte zikrederek; insana kabul etme 
veya reddetme hakkı tanıdığına dair delilleri, tevhid ve Rablığının gereklerini 
açıklayarak; bunun onların değil sadece kendi hakkı olduğunu belirterek sona 
erdirmektedir. Allah'ın insana seçme hakkı tanıması adalet; tevhid ve Rablığının 
gereklerini açıklaması ise lütuf ve faziletidir. Birincisi, insanın kendisini kurtara
cak şeyler için çalışmasını ,  araştırmasını ve gayret göstermesini gerektirir. İnsan 
dünyadaki geçimini sağlamak için yaptığı çalışmadan daha fazlasını bu yönde 
harcamalıdır. İkincisi ise , bütün işlerin yönetimi elinde olana yönelmeyi, işlerini 
kolaylaştırması ve kendilerini başarılı kılması için O'ndan yardım istemeyi , O'na 
tevekkül etmeyi ve her işi O'na havale etmeyi gerekli kılar. Yardım istenilen yal
nız Allah'tır ve yalnız O'na güvenilip dayanılır. 742 

Cehennem ehli şöyle söylemektedirler: 

38. Her nefis, kazandığına karşılık bir reh indir; 

39. Ancak sağdakiler başka. 

40-42. Onlar Cennetler içindedir. Günahkarlara: Sizi şu yakıcı ateşe 
sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. 

43. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, 

44. Yoksulu doyurmuyorduk, 

45. Batı la) dalanlarla birlikte dalıyorduk, 

46, 47. Yakin bize gelinceye kadar biz, din gün ünü (hesap ve ceza 
gününü) ya/anlardık. 

742 Et-Tibyan fi aksami' !-Kur"an, 1 63- 1 74. 
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Tefsiri : 

Tefsir ehli , ayette geçen 'Yakin' sözcüğünün burada 'ölüm' anlamında oldu
ğu konusunda görüş birliği içindedirler. Nitekim Osman b. Maz'O.n'un  ölüm kıs
sasının anlatıldığı sahih bir hadiste , Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurmuştur: Osman' a artık Rabbinden yakin (yani kesin gerçek olan ölüm ve 
içindekiler) gelmiştir. 743 

Allah, kendi kelamından ve onu düşünmekten yüz çevirenlerin halini bir 
benzetmeyle şöyle açıklamaktadır: 

, ' . �ts � f  c.1 � _;J. �.JŞBI l/- H1  W � f At �Gı �W ��!; W ... ' � o ' � �)� � � j 4 o • , � y��: , � � 
48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 

49-51 . Böyle iken onlara ne oluyor ki, adeta arslandan ürküp kaçan 
yaban eşekleri gibi (hala) öğütten yüz çeviriyorlar? 

Tefsiri : 

Allah bu ayette, Kur'an'dan nefret edip ondan yüz çevirenleri, arslan veya 
atıcıları görüp kaçan yaban eşeklerine benzetmektedir. Bu, mükemmel bir ben
zetme ve mukayesedir. Çünkü Allah ' ın kelamından yüz çevirenler, Allah' ın pey
gamberini gönderdiği şeyleri bilmemede yaban eşeklerine benzerler. Bu eşekler 
bir arslan veya atıcının sesini işittiklerinde, akıllan baştan gitmişçesine şiddetle 
ürküp kaçarlar. Bu benzetme, yalanlayanlar için oldukça ağır bir kötülemedir. 
Zira onlar, yaban eşeklerinin tehlike ve ölümden kaçtıkları gibi, kendi mutluluk 
ve gerçek hayatlarının bulunduğu hidayetten yüz çevirip kaçmışlardır. 

Ayette geçen 'Müstanfirah' (şiddetle ürküp-kaçan) sözcüğü, 'en-Nafira' 
(ürküp-kaçan) sözcüğünden daha beliğ ve geniş anlamlıdır. Zira birincisi, şiddetli 
ürkmeden dolayı birbirini ürkütme, ürkmeye teşvik etme anlamı içerir. İstif'al 
babı, normal mücerret fiilden bir miktar daha fazla istek bildirir. Sanki birbirlerine 
ürkmeyi tavsiye ederler, bu konuda bir anlaşmaya varmışlardır. 'Müstanfirah' 
sözcüğünde 'fa' harfini üstün ile 'Müstanferah' şeklinde okuyanlara göre ayetin 
anlamı şudur: Onlar arslandan kaçan ürkütülmüş eşekler gibidir. Yani arslan, 
şiddet ve gücü ile onları ürkmeye ve süratle kaçmaya zorlamıştır. 744 

743 Medaricü's-salikin, 1/103-104. Hadisin tahrici için bkz. Fatiha suresi tefsiri, 1/205. 
744 l ' lamü' l-müvakki'ln, 1/215-216 .  
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52. Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sa-

hifeler (ilôhf vahiy} verilmesini istiyor. 

53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. 

54. Hayır! Gerçekten o, bir öğüttür. 

55. Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır. 

56. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. 
Sakın ı lmaya layık olan da O' dur, mağfiret sahibi de O' dur. 
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30. İşte o günde sürülüp götürülmek yalnız Rabbinin huzuruna ola-
cak. 

31 . O, tasdik de etmemiş, namaz da kılmamış, 

32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. 

33. Sonra da gerine gerine taraftar/arın ın yanına gitmişti. 

34. Sana layıktır, (o azab) evet sana layıktır; 

35. Sonra yine sana layıktır; tekrar tekrar sana layıktır . . .  

36. Yoksa insan başıboş bırakılacağın ı  m ı  san ır? 

37. O dökülen meniden bir damla değil miydi? 

38. Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan pıhtısı olmuş, sonra (Allah 
onu} yaratmış, düzenlemiştir. 

39. Ondan erkek ve dişi iki sınıf yaratmıştır. 

40. Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 

Tefsiri : 

Allah (c .c )  "Hayır . . .  Kıyamet gününe yemin ederim . Yine hayır, kendini kı
nayan nefse (nefs-i lewameye) yemin ederim" buyurmaktadır. 

Bu yemin amellerin karşılığının verilmesinin gerçek olup onları hak eden
lerin kimler olduğu manalarını içermektedir. Bu ise peygamberlik, Kur'an ve 
ahiretin varlığını içermektedir. Allah (c.c} nefislerin bilmeye ve iman etmeye ihti
yaçlarından dolayı bu üç şeye yemin etmekte, peygamberine de bunlara yemin 
etmeyi emretmektedir. Şu ayet-i kerimelerde olduğu gib i :  "O (azap) bir gerçek 
midir? diye senden haber istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime anda/sun ki o şüphe
siz gerçektir ve siz aciz bırakacak değilsin iz. "745 , "İnkarcılar: Kıyamet bize gel
meyecek, dediler. De ki: Hayır! Gaybı b ilen Rabbim hakkı için o, mutlaka size 
gelecektir "746 , " İnkar edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki : 
Hayır! Rabc ; rne andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size ha
ber verilecektir. 747 

İşte Allah (c .c) dördü·ıcüsü olmayan bu üç yerde peygamberine kendisinin 
yemin ettiği nübüvvet (pe;ıgamberlik ) ,  Kur'an ve kıyamet hakikatlerine yemin 
etmesini emretmektedir. 

Allah (c.c) kullarına yemin etmiş, yaratıklarının en doğrusuna -sallallahu aleyhi 
vesellem- onlara yemin etmesini P-mretmiştir. Üzerine yemin ettiklerinir varlığına 
kat' i  deliller getirmiştir. Ancak zalimler inkar ve yalanlamadan başka b ir şeye 
yanaşmazlar. 

745 Yunus.53 , 
746 Sebe.3 , 
747 Teğabun.7 : 
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Buradaki yemin edilen nefsin özel mi genel mi  olduğu hususunda ilim ehli ,  
"levvame"de geçen üç görüşe binaen iki görüşe ayrılmışlardır. 

İbn Abbas -radıyallahu anh-: Kıyamet günü her nefis kendisini yerecektir. Takva 
ehli daha çok amel işlemediği, şaki ise kötü halinden dönmediği için kendisini 
yerecektir. Bunu Ferra tercih etmiş, şöyle demiştir: "İyi veya kötü her nefis ken
disini yerecektir. Hayır ve iyilikler işlemişse "daha fazla yapsaydım" diye, kötü 
ameller işlemişse "keşke işlemeseydim" diye kendisine kızacaktır. 

İkinci görüş: Belli bir kesimin yerinmesidir. Hasan-ı Basri: Bu, mü'min ne
fistir. Vallahi sen mü'mini daima kendisini yerer görürsün . Çünkü her yaptığı 
işte kendisini kusurlu görüp pişman olur ve kendisini kınar, yerer. Günahkar ise 
kendisini hiç azarlamadan yoluna devam eder, demiştir. 

Üçüncü görüş: Sadece kafirin nefsidir. Katade ve Mukatil : Bu, ahirette 
Allah ' ın (c.c) emirlerine karşı ağır davrandığından dolayı kendisini yeren kafir 
nefistir, demişlerdir. 

Hocamız şöyle demiştir: En kuvvetli ihtimalle kasıt her insanın nefsidir. Çün
kü her insan kendisini yerer. Nitekim Allah (c.c)  şu ayet-i kerimede ayrım gözet
meksizin bir bütün nefis türüne yemin etmiştir: "Nefse ve ona birtakım kabili
yetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki "748 
Çünkü her insan, e mredildiği hususlarda kendisini veya başkasını yerecektir. 

Sonra bu yergi bazen güzel, bazense kötü olur. Allah' ın (c .c) şu ayet-i kerime
lerde buyurduğu gibi :  "Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. (Niha
yet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz"749,"  (Bunlar) 
Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir 
kimsenin kınamasına aldırmazlar) . "750 Bu kötü bir yergidir. 

Buhar! ve Müslim' deki Adem (a.s)  ile Musa (a.s ) ' ın birbirlerini yerme kıssa
sında Adem (a.s)  Musa (a .s ) 'a şöyle demiştir: "Beni, Allah' ın  (c.c) ben yaratıl
madan önce takdir ettiği bir şey için mi yeriyorsun?" Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- "Adem,  Musa'yı yendi" buyurmuştur751 . 

İşte Allah (c.c) şu ayet-i kerimelerde olduğu gibi levvame nefsin bu niteliğine 
yemin etmiştir: "Gerçekten insan rabbine karşı çok nankördür"752, "Rabbin hakkı 
için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz"753 "Doğrusu sizin çalışmaların ız 
çeşitlidir"754 

748 Şems.7,8 : 
749 Kalem.31 ,30 : 
750 Mfüde.54 : 
751 Buhar!, Kader (6614) ;  Müslim (2652) 
752 Adiyat.6 : 
753 Hicr.92 : 
754 Leyl .4 : 
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Her nefis kendisini yerer. Bahtiyar iyi nefis kötülükleri yapıp iyilikleri terk 
etmesini yererek hemen tevbeye koşar. Bedbaht nefis ise bunun tersini yapar 
(yani,  gününü gün edemediği, dilediği gibi eğlenip yaşamadığı için kendisine 
kızar) .  

Allah (c .c) b u  yeminde hem amellerin karşıl ığının verildiği yer ve mekan 
olan kıyamet günü ile bunları işleyen nefs-i lewameyi birlikte zikretmiştir. Allah 
(c.c) nefsin kendisini yerici özelliğini belirtmek suretiyle onun, kendisine hayır ve 
şerri bildirecek, gösterecek, irşad ve ilham edecek, böylece hayrı isteyen ,  gös
teren,  şerri ise sevmeyen ve ondan kaçınan kılacak, böylece onu yergiden ve 
yerdiğinin şerrinden kurtaracak şey şiddetle ve zorunluluk derecesinde ihtiyaç ve 
fakir olduğu hatırlatmasını yapmıştır. Nefis hep kendisini yerici ve sürekli tered
düt halinde olduğundan tek bir hal üzere duramaz. 

Çünkü bu nefis dünya ve ahiretinde kendisine en faydalı olanı tanıtacak, 
kendisinde etki edecek, fırsatları kaçırdığında yerecek, böylece bahtlı biriyse 
bunlardan tevbe etmesini sağlayacak birine muhtaçtır. Böylece onu haklı çıka
racak b ir hücceti bulunur ve kıyamette kendisini yermesi gerçekçi bir yergi olur. 
Zira halıkı ve yaratanı Allah (c .c) onu bunda mazur görmüştür. Böylece kendini 
yerme sıfatında nefsin peygamberlik ve Kur'an' ı tasdik etmesinin zorunlu olup 
ondan bigane kalamayacağına, salah ve felahının onsuz olamayacağına işaret 
vardır. Nefsin kendisini asıl yerdiği ve yergi konusunun etkisinin ortaya çıktığı yer 
tekrar yaratıldığı yer olduğundan dolayı bunlar birlikte zikredilmişlerdir755. 

Allah (c .c)  "Insan Biz onun kemiklerini asla toplayıp bir araya getirmeye
ceğimizi mi zanneder? Evet, Biz parmak uçların ı  bi le toplayıp düzenlemeye 
kadiriz. Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister. "Kıyamet günü de 
ne zamanm ış?" diye sorar" (Kıyamet: 3-6) . 

Allah (c .c) bu ayetin ardından insanı,  Allah'ın (c .c)  insanın dağılıp çürüdük
ten sonra kemiklerini bir araya getirmeyeceği zan ve düşüncesinden dolayı tenkit 
etmiş, sonra O'nun (c .c)  gücünün başka kemikleri de toplamaya yeteceğini ha
ber vermiştir. Böylece düşmanlarının inkar ettiği fii l ine ona gücünün yetmesini 
delil getirmiş, buna gücü yetmesinin gücü yettiği şeyin gerçekleşmesini gerektir
diğini haber vermiştir. 

Mana şöyledir: Bilakis biz kemikleri , hem de parmak uçlarını toplayıp dü
zenlemeye güç yeter halde bir araya toplamaya kadiriz. Bu gizli manaya "bela: 
bilakis" kelimesi delalet etmektedir. Çünkü bu, daha önceki olumsuzluğu olum
lulaştıran harftir. Onun için fiile delalet eden harf zikredilerek fiil zikredilmeye 
gerek duyulmaz. Böylece ayet fiile delalet etmiş, Allah ' ın (c .c)  buna kadir olduğu 
ise yalanlayıcıların sözlerine cevaben zikredilmiştir. 

755 Tibyan: 14-18. 
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Parmak uçlarının zikredilmesinde bir hikmet daha var : parmak uçları bede
nin en son meydana gelen bölümüdür. Kimin ince, küçük ve zarafetine rağmen 
parmak uçlarını ve son yaratılan yeri yaratmaya kadirse bunlardan ötesini ya
ratmaya daha kadirdir. Bu insanlar yok olup çürüdükten sonra kemiklerin tekrar 
toplanmasını uzak bir ihtimal görünce, onlara "Biz daha çok dağılıp un haline 
gelmiş yerleri de, bedenin en uçlarını da -ki onlar parmak uçları ve eklemleridir
yaratmaya ve düzenlemeye kadiriz. 

Bir grup buna şu manayı vermiştir: Biz ellerinin ve ayaklarının parmaklarını 
tekrar var etmeye, onu deve nalı ve merkep ayağı gibi tek bir şey haline getir
meye kadiriz. Dilersek parmakları birbirinden ayrı değil bitişik yapıp, eklemle
ri ve parmak uçları bulunan bu birbirinden ayrı parmaklarla yapmakta olduğu 
açıp kapama ve benzeri hareketlerin hiçbirini  yapamaz ve ihtiyaçlarını göremez 
hale getirebiliriz . Bu, İbn Abbas ile çoğu müfessirlerin görüşüdür. Bu görüşe göre 
mana şöyledir: Biz dünyada parmak uçlarının kemiklerini ayrı değil tek bir parça 
haline getirmeye kadir iken, ayrıldıktan sonra bir araya toplamaya nasıl kadir 
olamayız? 

Bu, ilkinden farklı bir husus için getirilen delildir. Zira burada, Allah ' ın ,  dağıt
tıktan sonra kemikleri bir araya toplama gücüne delil getirilmiştir. 

Bu tefsirlerin hepsi de güzeldir ve her birini kuwetli ve tercihe şayan kılan 
hususlar vardır. 

Birincisini kuwetli kılan husus asıl maksadı içermesidir. Zira bu, kafirlerin 
inkar ettikleri şeydir. Hem de bunda söz dizimine ve kurala riayet edilmiş olur. 
Ayrıca bu söz, kemiklerin dünyada iken toplanması ve ayırt edilmesi değil , ölüm
le dağılmasından sonra ahirette toplanmasını ifade bağlamında gelmiştir. 

Belki de müfessirlerin çoğunun görüşü olan, hatta bazılarınca tek görüş ola
rak zikredilen ikinci görüşü tercihe şayan yapan açık ve meşhur bir mucizeyi delil 
getirmesidir. O da parmakların, düzenlendikten sonra bir ele dağıtılması ve bir
birleriyle ilişkili kılınmasıdır. Parmaklar eldeki birbirinden bağımsız parçalardır; 
kişi bazısını açarken bazısını kapatır, biriyle iş yaparken diğeri durur. Ama hepsi 
tek bir elde olup bunları tek kol bir ara�,;a getirmiştir. Allah (c .c) dileseydi bunları 
avuç içi gibi tek boyda ve aynı nitelikte yapardı da kişi bunların birbirinden ayrı 
olmalarının getirdiği fayda ve güzelliklerden mahrum kalırdı .  Böylece bu Allah' ın 
(c .c) kulların kemiklerini öldükten sonra toplamaya gücünün yeteceğine en bü
yük delildir. 

Allah (c .c )  daha sonra insanın kötü halini, günah ve masiyetlerde ısrarını, 
Allah' ın (c.c) kemiklerini toplayıp dirilteceği günden korkmadığını ve çekinmedi
ğini; bilakis ömrü boyunca günahları istemesini, içinde bulunduğu anda günah 
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işlemekte olup yarın ve sonrası için de yine günahı arzulayacağım haber vermek
tedir. Bu, Allah'tan (c.c} ve ahiret gününden korkan kimsenin tersidir. Geçmişe 
pişman olmaz, içinde olduğu anda günahtan sıyrılmaz, onu gelecekte terke niyet 
etmez. Bilakis sürekli günah işlemede kararlıdır. Bu tövbe eden ve dönen kişinin 
zıttıdır. 

Allah (c.c) daha sonra onu buna iten sebebi zikretmiştir ki o da onun kıya
met gününü uzak bir ihtimal olarak görmesidir. Bu onun vukubulacağını inan
makla birlikte zamanını uzak görme değildir. Bilakis vukubulmasını tamamen 
inkardır. Nitekim başka bir yerde onların "Bu uzak bir dönüştür"756 dediklerini 
ifade buyurmuştur. Yani "vukuu uzak bir ihtima:dir." Bu , aralarında İbn Abbas 
-radıyallahu anh- ile öğrencilerinin bulunduğu bir grup müfessirin görüşüdür. İbn 
Abbas -radıyallahu anh-: Günahı öne alır ve tevbeyi erteler, demiştir. Katade ve 
İkrime: Allah'a (c.c) isyanında adım adım ilerler, günahlarından sıyrılmaz, de
mişlerdir. 

Ayetin manasıyla ilgili bir başka tefsir daha vardır ki o da şudur: bilakis insan 
önündeki yeniden dirilmeyi ve kıyamet gününü yalanlar. Bu İbn Zeyd' in görüşü 
olup İbn Kuteybe ve Ebu İshak tercih etmişlerdir. Bunlar buna Allah' ın (c .c} "Kı
yamet günü nerede diye sorar" ayetini delil getirmişlerdir. 

Bu görüşü "bel: bilakis" kelimesi desteklemektedir. Çünkü burada şöyle 
denmektedir: insan bu açıklama ve delile rağmen kıyamet gününe inanmayıp 
onu yalanlamayı tercih etmektedir. Bunu tercih edici unsurlardan biri cümlenin 
günahkarı ve faciri yerme değil tamamen kıyamet gününü yalanlayanı yerme 
maksadıyla gelmiş olmasıdır. Ayrıca ayetin öncesi ve sonrası buna delalet etmek
tedir. Zira Allah (c .c) "İnsan, Biz onun kemiklerini asla toplayıp bir araya getir
meyeceğimizi mi zanneder? Evet, Biz parmak uçlarını bile toplayıp düzenlemeye 
kadiriz. "  Buyurmuştur. Evvela, kemikleri bir araya getiremeyeceği zannından 
dolayı bu kimseyi tenkit etmiş, sonra buna gücünün yeteceğini belirtmiş, daha 
sonra da onun kıyamet gününü yalanlamak istemesini eleştirmiştir. 

Birincisinde: öldükten sonra Allah' ın (c.c) onu diriltmeyeceğini sanmasını 
eleştirmektedir. 

İkincisinde: tekrar dirilme gününü inkarını , varlığı ve vukuu açık hakikati 
yalanlamak isteyip onu tercihini tenkit etmektedir. 

Daha sonra onun bu yalanlamayı açıkça ifade ettiğini belirterek: "Kıyamet 
günü de ne zamanmış?" dediğini nakletmiştir. Birincisi yalanlamayı istemek, 
ikincisi ise yalanlayıcı sözü telaffuz etmek ve onu konuşmaktır. 

Gördüğün gibi bu kuvvetli bir görüştür. Ancak lafızların bu mananın ka
lıplarına yerleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü "yefcuru" kelimesi yalanlamaya 

756 Kaf.3: 



Sure:  75 • Kıyamet Suresi  ·:· 411 ���������� 

değil fısk-ı fücur eylemine delalet eder. Mevsul'ün mecrur ettiği ile birlikte atılıp 
sılanın bırakılması kaideye aykırı istisnai bir durumdur. Çünkü bu görüştekiler, 
"liyefcura emameh" cümlesini "liyekfura bima emame : önündekini yalanlamak 
ister" manası vermişlerdir. Bu mana doğrudur. Fakat bu lafzın ona delaleti açık 
değildir. 

Cevap: Durum öyle . Ancak fiil başka bir fiilin manasını içerdiğinde onun 
tüm hükümlerini alması gerekmez. Bilakis şanı büyük bu dilin yüceliğinden ve 
akıcılığından biri şudur ki; konuşan bir fiil söyler ve o başka bir fiilin manasını 
içerir. içerene o fiilin lafzının hükümleri, diğer fiilin manasının hükümleri uygula
nır. Böylece bir fiil çok kısa b ir şekilde iki fiilin kuwetinde olur. Üzerinde düşünen 
Allah ' ın (c .c) kelamında bundan çok bulur. 

İşte "liyefcura" fiili araya hiçbir harf ve ism-i mevsul girmeden hemen ardın
da "emame: önünde"nin gelmesini gerektirir ki lafzen bu ona verilmiştir. İçerdiği 
mana da harf ve mevsulü gerektirmektedir ki bu da ona manen verilmiştir. İşte 
bu sözün içerdiği lafzi ve manevi hikmetler bunlardır. 

Allah (c.c) yakını uzaktakine tercih edeni yermiştir. Çünkü bu kişi yok olup 
gidecek şeyin zevki için acele etmekte ve baki olanı bırakmaktadır. Allah (c.c) 
bu suredeki her yergi ve tehdidini bu aceleye ve acil olanı sevmeye yöneltmiştir. 
Önündekini inkar etme tercihi onun aceleciliğinden ve yakındakini sevmesinden, 
kıyamet gününü inkarı ise dünyayı çok sevip tercih etmesinden, ondaki nasibini 
kullanma ve vaktinden önce hazlanmada acele etmesinden kaynaklanmaktadır. 
Dünya sevgisi ve aceleciliği olmasaydı ileride ahirette son derece mükemmel 
zevkleri yaşayacaktı . Yine ahireti yalanlaması, ona sırt çevirmesi, namazı terk 
etmesi de aceleciliğinden ve yakındakini sevmesindendir. Rabb teala kendisini 
bunun tersi ile nitelemiştir. Kuluna karşı acele davranmamış, bilakis can köprü
cük kemiğine gelip dayanana ve ölümü kesinleşene kadar ona mühlet tanımıştır. 
İnsan bu daimi yalanlama ve sırt çevirme hali üzere devam eder. Rabb teala 
ise ona aceleci davranmaz, mühlet verir. Ona peyderpey yeni nasihatler verir, 
ayetleri yöneltir, misaller getirir. Allah (c .c) burada onun varlığının başlangıcını ; 
dökülen meniden bir damla iken sonra bir sülük gib: ·,,apışan kan pıhtısı oluşunu, 
sonra Allah' ın (c.c) onu güzel ve mükemmel bir biçi.nde yaratmasını hatırlatmış
tır. Ona baştaki yaratmada da, haberlerini yalanlayıp emirlerine karşı geldiğinde 
cezalandırmada da acele etmemiştir. Bilakis Allah'ın (c .c) yaratması, emretmesi 
ve cezalandırması mühlet vererek, derece derece ve yavaştır. Bu yüzden "İnsan 
hep acelecidir"757 buyruğuyla insanın aceleciliğini yermiştir. 

75 7 İsra. 1 1  · 
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Allah (c .c) "Göz fırladığı, ay tutulduğu; güneş ue ay birarayagetirildiği zaman( dır). 
O günde insan: "Kaçış nereye?" der" (Kıyamet: 7-10) buyurmaktadır. 

Allah (c .c)  burada insanın yalanladığı günü görüp yaşadığındaki halini haber 
vermekte ve şöyle buyurmaktadır: Gözü fırlar. Yani yalanlamakta olduğu garip 
manzaralara şahid olunca gözleri dışarı fırlar. Ay tutulur. Yani ışığı gider, söner. 
Güneş ve Ay, daha önce ayrılar iken bir araya getirilirler. Hatta Allah (c.c) bun
ları , çürümüş halde dağıttıktan ve paramparça ettikten sonra insanın kemiklerini 
bir araya getirmesi gibi bir araya getirir. O gün insana yapıp yapmadığı iyilik 
ve kötülüklerin tümünü, Kur'an'ı peygamberinin göğsünde toplaması gibi toplar. 
Mü'minleri izzet ve ikram diyarı Cennet'te bir araya toplayarak yüzlerine ken
di cemaline bakma ikramında bulunur. Yalanlayıcıları alçaklık ve zillet diyarında 
toplar. O bunların tümüne; insanı damlayan meniden meydana getirdiği, bede
nin tümüne dağılmış parçacıklar halindeki nutfe iken bir araya toplanmış et dilimi 
yapması gibi kadirdir. İnsan ile ölüm meleğini bir araya getirmesi gibi kadirdir. 
Bacakları bir araya getirmesi gibi kadirdir. Bu ya ölmekte olanın bacaklarıdır veya 
ölenin bedenini kabre koymak üzere hazırlayan insanların ayakları ile ruhunu gö
türmek üzere hazırlayan meleklerin bacaklarıdır. Yine Allah (c.c) bunlara insanın 
başına dünya ve ahiret acı ve felaketlerini toplamaya kadir olduğu gibi kadirdir. 

Böyle iken bu insan Allah' ın (c .c) , amelleri ile cezalarını yanında toplamasını 
nasıl inkar edebilir? Mahşer gününde hem cinsleriyle bir araya toplamasını nasıl 
inkar edebilir? Kendisinde Allah'ın (c .c )  emir ve nehyi ile O'na kulluğun bir ara
ya getirmesini; emir ve yasak yöneltilmeden, mükafat ve ceza verilmeden kenr�ı 
haline ve başı boş bırakılmayacağını nasıl inkar edebilir? 

işte bu sure "bir araya getirme ve toplama" manalarını ne kadar ta kapsam
lı biçimde bir araya getirmiştir. Allah'ın evvelkileri ve sonrakilr�riy!e herkesi bir 
araya toplayacağı kıyamet günü ile nefsin keder ve gamların, ırade ve inançların 
toplandığı levvame nefse yemin ile başlamış; başlangıç ve tekrar dirilişi, küçük 
ve büyük kıyametleri, insanların ahiretteki hallerini, yüzlerin nimetler içinde se
vinçle Rabblerine bakanlar ile azap içindeki asık suratlılar olmak üzere ikiye ayrıl
malarını içermektedir. SCıre ruhun bir yerden bir yere intikal ederek bedenin tüm 
parçalarından toplanıp köprücük kemiğine dayanmasın ı içermiştir. 

Allah' ın (c .c) "Onu ezberlemeyi çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdat
ma!" (Kıyame :  16 , 1 7 )  buyruğu ilmi alırken yavaş ve dikkatli olma; işitenin ilim 
öğrenmede aşırı istek ve h ırs ile hocasından ilim alma aceleciliğinin onu hoca
sının sözü bitmeden anlattıklarını almamasını içermektedir. Hatta peygamberini 
terbiye eden yüce Rabbin peygamberine verdiği edeplerden biri vahyi almada 
aceleciliği bırakmasını emredip, Cebrail (a .s )  okumasını bitirene dek sabredip 
bunu bitirmesinin ardından onu onaylamasıdır. İlim öğrencisinin ve işitenin de, 
sözünü bitirene kadar hocasını sabırla dinlemesi, daha sonra ona tekrarlaması 
veya kafasına takılanları sorması, sözünü bitirmeden acele etmemesi gerekir. 
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Allah (c .c)  bu manayı Kitab' ının üç yerinde zikretmiştir. Bu biridir. 

İkincisi: Allah' ın (c .c )  "(Resulüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak 
indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede 
günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya ko
yar. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamam/anmazdan 
önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve "Rabbim, benim ilmimi artır" de" buy
ruğudur758. 

Üçüncüsü: Allah' ın (c .c )  "Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen h iç unutmayacak
sın. Artık Allah 'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. "759 Buy
ruğudur. Allah (c .c)  peygamberine, ona okuttuğunu unutmayacağı garantisi ver
miştir. Bu, okumayı ve ötesini kapsamaktadır760. 

Allah (c.c) "O günde yüzler var ki apaydınlıktır, Rabblerine bakıcıdır/ar. " 
(Kıyame: 22, 23) Buyurmuştur. 

Sen manasını değiştirmedikçe , kastettiği hususunda söz sahibine iftira atma
dıkça bu ayetin,  Allah ' ın (c.c) kıyamet günü gözlerle net bir şekilde görüleceğini 
apaçık ifade ettiğini görürsün. Mutlaka tahrif edeceksen -ki tahrifçiler buna te'vil 
derler- tekrar dirilme, Cennet, Cehennem, terazi ve hesap hakkındaki nasların 
te'vili te'vilciler için daha kolaydır. Kur'an ve Sünnet'te geçen her nas da böyledir. 
Yeryüzündeki nasları te'vil edip onlara başka manalar vermeye çalışan herkes, 
bunun gibi naslar buldukça buna yol bulabilir. Din ve dünyayı bozan da budur. 

Bakmanın, bu ayette bakma mahalli olarak geçen yüze isnadı, onun "gözün 
bakması" manasında açık ifadesi olan "ila: - e, a" ile geçişli yapılması, yüze isnad 
edilen ve ila ile geçişli yapılan "bakma" dan kastın hakikat ve konulduğundan 
başka bir mana olduğuna delalet eden herhangi b ir alametin de bulunmaması; 
Allah ' ın (c .c) bununla yüzdeki gözün yüce Rabb'in zatına bakışını kastettiğinde 
açık ve nettir. 

Çünkü bakmanın (nazar) bağlantısı ve kendi başına geçişli olmasına göre 
birkaç kullanımı vardır. Eğer kendi başına geçişli olursa "beklemek ve gözlemek" 
manasına gelir: "Münafık erkeklerle münafık kadınların ,  müminlere : Bizi bekle
yin (unzurOna: bakın) ,  nurunuzdan bir parça ışık alalım" ayetinde olduğu gibi .  
Eğer "fi: içinde, de/da" i l e  geçişli olursa tefekkür etme ve  ibret alma manalarına 
gelir: "Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah 'ın yarattığı her şeye ve ecelleri
nin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar m ı?"761 ayetinde olduğu gibi .  " ila : . .  e ,a" 
ile geçişli yapılırsa bizzat gözle görme manasını ifade eder; "Meyve verirken ve 

758 Taha. 1 13 , 1 14 : 
759 A'la.6,7 : 
760 Et-Tibyan fi aksami 'l-Kur an s . 147-163 . 
761 c\'raf. 1 85 · 
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olgunlaşt1ğı zaman her birinin meyvesine bakın!"762 ayetinde olduğu gib i .  Bir de 
bakmak gözün bulunduğu yer olan yüze isnad edilirse nasıl olur, siz düşünün! 

Yezid b. Harun şöyle demiştir: Mübarek bize Hasan' dan şöyle aktardı: "Göz 
Rabbine baktı ve onun nuruyla baktı ." 

Şimdi de ey sünnet ehli kişi, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in,  asha
bının, tabiinin ve İslam önderlerinin bu ayeti tefsirlerine bakalım : 

İbn Mirdeveyh, Tefsir' inde şöyle demiştir: Bize İbrahim, Muhammed'den, 
o Salih b .  Ahmed'den , o Yezid b .  Heysem'den, o Muhammed b. Sabah'tan, o 
Mus'ab b .  Mikdam'dan, o Süfyan' dan, o Sevir b .  Ebi Naciye' den, o babasından, 
o da Abdullah b. Amr'dan şöyle rivayet etti : RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır" ayeti hakkında: "Parıldamaları 
güzellik ve hoşluklarındandır" buyurdu. "Rablerine bakacaklardır" hakkında da 
"Allah'ın yüzüne bakacaklar" buyurdu. 

EbO. Salih, İbn Abbas' tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: "Yüzler vardır 
ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır" , yani içinde bulundukları nimetlerden dolayı. 
"Ona bakmaktadırlar" yani bizzat gözleriyle hakikaten bakacaklardır. EbO. Salih, 
İbn Abbas' tan -radıyallahu anh- buna benzer bir rivayet daha yapmıştır. Bu, sünnet 
ve hadis ehli her müfessirin görüşüdür763. 

Buradaki bakmanın "mükafatı bekleme" şeklinde tefsiri imkansızdır. Zira 
Allah (c .c) bakmayı (nazar) gerçek bakmanın gerçekleştiği yer olan yüze nis
pet etmiş ve bakma eylemini ifade eden bir kelime ile birlikte geldiğinde "gözle 
bakma" dan başka bir şeyi ifade etmeyen " ila : e ,a" harfi ile geçişli yapmıştır764. 

Allah (c .c) ''Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine 
dayanır, "tedavi edebilecek kimdir?" denir" (Kıyamet: 26,27) buyurmaktadır. 

Yani, orada bulunanları aciz bırakan bu hastalığı kim tedavi edebilecek? 
Yani onu tedavi edecek (rukye) birini arayın. Rukye tıbbın zirvesidir. Denildi ki : 
manası şöyledir: "onu kim yükseltecek ve yukarı çıkaracak; rahmet melekleri mi, 
yoksa azap melekleri mi?" birincisine göre fiil çekimi ''rama yermi: attı , atıyor" 
misali ''raka yerkl" , ikincisine göre ise "şakiye, yeşka: bedbaht oldu, oluyor" 
misali "rakiye yerka" dır. Bunun masdarı rika, birincisininki ise rukye' dir. Birinci 
görüş birkaç yönden daha güçlüdür: 

762 En'am.99 : 
763 Zayıftır .Süveyr b .Ebi Fahite 'yı muhaddisler zayıf saymışlardır .Yalancılık ve Rafızilik.le de 

suçlanmıştır .Bkz :Tehzibu't-Tehzib .2/36 Allah 'ın görülmesi hususundaki hadisler Buhar!, 
Müslim ve diğer hadis kitaplarında büyük bir sahabe topluluğundan rivayet edilmiştir . İbn 
Kayyim) rh .a (Hadi'l-Ervah kitabında bu konuda'30 a yakın hadis zikretmiştir . Oraya baş
vurulsun. 

764 Es-Savaiku'l-Mursele . 194 , 1/193 
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Bir: Her ölü için orada bulunanlar "bunun ruhunu kim yükseltecek?" de
mezler. Bunu sadece meleklerin ölünün ruhunu yükselttiğine ,  bazılarının rahmet 
ve bazılarının azap melekleri olduklarına inananlar söylerler. Rukye, yani dua 
edilmesini istemek ise böyle değildir. Çünkü ölmek üzere olanların hemen tümü 
bunu yaşar. 

İki : Melek ruhu ancak bedenden ayrıldıktan sonra yükseltir. O durumda 
"onu kim yükseltecek?" denir. Bedenden ayrılmadan önce ise ; hasta için orada 
bulunanlardan tedavi edecek birini aramak, onu Allah'a yükselteceklerin kimler 
olduklarını araştırmaktan daha uygun düşmektedir. 

Üç: Rukye yapanın bilinmesi mümkün olduğundan onu sormak güzeldir 
ve öğrenene fayda verir. Allah 'a (c .c) yükseltenin bizzat kim olduğunu bilmek 
ise mümkün değildir ki sorulsun. Hem de "men : kim" edatı ile ancak, soranın, 
belirlendiğinde bilebileceği şeyin belirlemesi istenir. 

Dört: Böylesi bir soruyla ancak, "Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine öde
mesi için Allah 'a güzel bir borç (isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu?"765 gibi 
bir sözden sonra vukubulacak şeyi yapmaya teşvik etmek ve ilgiyi ona çekmek 
kastedilir. Veya bununla ardından zikredilen şeyi yapmayı inkar kastedilir. "İzni 
olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir?"766 ayetinde olduğu gibi .  Burada 
da Allah'a (c .c) yükselten kişinin eylemi hakkında bunların hiçbiri güzel olmaz. 
Rukye yapan hakkında ise bunların birincisi güzel olur. 

Beş: Bu söz, Arapların ve başka milletlerin böylesi bir haldeki kişinin im
dadına yetişme çağrısı adetlerine göre söylenmiştir. Allah (c .c) da onlarda ade
ten vukubulan bu olayda sözü aktarmış, sözün sahibine değinmemiştir. Çünkü 
meselede söyleyen değil söylenen söz önemlidir. Adeten insanların birbirlerine 
"ruhunu kim yükseltecek?" diye bir konuşma gerçekleşmez. Dolayısıyla sözün 
alışılagelen ve söylenmesi adet olan manaya hamledilmesi daha evladır. Çünkü 
bu onlara gördükleri ve işittiklerini hatırlatmadır. 

Altı : Bu mana kastedilseydi cümle " ıd ıd W:.:... JWI r .:.r': Kimdir o yüksel
tecek olan?" , "Jl)I  .J": Kimdir yükseltecek olan?" şeklinde olurdu. Bundan baş
kası anlamsızdır. " \;.'.,\ 415 Jlill .J": Sizden şöyle şöyle diyen kimdir?" hadisindeki 
gibi. Bir hadiste de "Şu kelimeyi kim söyledi?" buyrulmuştur767. 

765 Bakara: 245 . 
766 Bakara: 255. 
767 Rufaa b .  Rafi' ez-Zurki'den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber' in -sallallahu aleyhi ve

sellem- arkasında namaz kılıyorduk. Başını rükudan kaldırdığında "Semiallahu limen hami
deh: Allah hamdedeni işitti" deyince arkadan bir adam "Rabbena ve leke'l-hamdu hamden 
kesiran tayyiben mübaraken fih : Rabbimizl Bol, hoş ve bereketli hamdler-övgüler sana ol
sun!"  dedi. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- namazı bitirince "Konuşan kimdi?" diye 
sordu . . . .  Buhar!, Ezan, (2/332) ;  Tirmizi, Salat, (2/254) ; Ebu Davud, Salat, ( 1/146) .  
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Yedi : "men: kim" edatıyla birkaç şey arasından belirlenme istenir. "Bunu 
kim yaptı?" ve "Bunu söyleyen kim?" cümlelerindeki gibi . Aslında birinin bir 
şey yaptığı ve söylediği bilinmekte , ancak bizzat kim olduğu bilinmemektedir. 
Kişi de bazen "men: kim" , bazen "eyy: hangi" edatıyla onun kim olduğunun 
belirlenmesini ister. Hastanın etrafındakiler ise bu sorularıyla ruhu Allah'a (c .c) 
yükseltecek meleğin hangi melek olduğunu sormamaktadırlar. 

Şayet: Bilakis, onlar onun ruhunu rahmet veya azap meleklerinin yükselte
ceğini bilmekte , bizzat hangilerinin yükselteceğini ise bilmeyip muhataptan on
ları belirtmesini istemektedirler, denirse; deriz ki: Onlar hangisinin olduğunun 
öğrenilemeyeceğini bilmektedirler. Öyle iken işitenin hangisinin olduğunu bilme 
ve belirtme imkanı olmayan bir şeyi belirtmesini nasıl isteyebilirler? 

Sekiz: Ayet esasen ölmekte olan kişinin ve beraberindekilerin ondan ümit 
kesip ölüm sebeplerinin kesinleşmesini; ölümün kesin biçimde gelip faydası 
dokunacak hiçbir şeyin kalmamasını ve ölümden kurtaracak hiçbir şeyin bu
lunmamasını; bilakis hastanın mecburen orayı terk etmekte olduğu kanaatini 
taşıması halini açıklamak için gelmiştir. Oradakiler normal hayat sebeplerinin 
onun hayatta kalmasında hiçbir etkisinin kalmadığını öğrenmişlerdir. Onun için 
de dua ve yakarışlarla getirilebilecek doğal dışı olağanüstü sebepleri aramakta 
ve "Kimdir ona dua edecek?" demektedirler. Yani : bu hastayı ölüme götürecek 
sebeplerden kim kurtaracak? Zira o dönem insanları arasında rukye, ilacın kar 
etmediği durumlar için kullanılırdı .  

Dokuz: Böylesi bir ifadeyle ancak "olumsuzluk" ve "uzak görme" manaları 
kastedilir. Bu, ayetteki iki ihtimalden biridir. Yani: "Sahibi bu hale geldikten son
ra onu bu beladan kurtarabilecek hiç kimse yoktur. " Dolayısıyla bu sözle, rukye 
yapacak biri aranmamakta, rukyenin faydasının uzak ihtimal olduğu ifade edil
mektedir. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi: "Kendi yaratılışın ı  unutarak bize karşı 
misal getirmeye kalkışıyor ve: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor"768 . 
Yani, bu hale geldikten sonra onu diriltecek hiç kimse yoktur. İşte bu mana kaste
dildiyse mananın "onu kim yükseltebilir ki?" olması imkansızdır. istek manasında 
ise o durumda da "yükseltecek melek" kastedilmesi imkansızdır. Nitekim biz de 
böylesi bir durumda bu cümlenin istek veya inkar manasında kullanıldığını söy
ledik. O durumda bir sonraki sebepte deriz ki : 

On: Bu cümlede ya talep veya uzak görme vardır. Talepte ya bir şeyin ya
pılması veya belirlenmesi istenmektedir. Açıkladığımız sebeplerden dolayı bu 
manaların hiçbirinin yükseltme manasına yorulması mümkün değildir. Doğru
sunu en iyi Allah bilir769. 

768 Yasin .78 : 
769 Tibyan ,s. 147-1 63 .  
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Allah (c.c) "Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanır?" (Kıyamet: 36) bu
yurmaktadır. Başıboş, yani kendi haline. İmam Şafü: ona emirlerin verilmeyece
ğini ve yasakların konmayacağını mı sanıyor diye tefsir etmiştir. Başkası : Mükafat 
ve ceza görmeyeceğini mi sanıyor? Demiştir. Doğru olan her ikisidir. Çünkü 
mükafat ve ceza emir ve nehyin sonucudur. Emir ve nehiy kulluğun yapılmasını 
istemek ve dilemektir. Kulluğun hakikati ise emir ve yasaklara uymaktır. 770 

İşte Allah (c .c) böyle sanan kimseyi tenkit etmiştir. Bu ise onun, Allah' ın 
(c.c) hikmet ve izzetinin kabul edemeyeceği çirkin bir şey olduğunu, ona yakış
madığını göstermektedir. Bu yüzden Allah (c .c} , onu başı boş bırakmayacağına, 
"O dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra o, bir sülük gibi yapışan kan 
pıhtısı olmuş, sonra (Allah onu) yaratmış, düzenlemiştir . . . "771 ayetlerinden itiba
ren slirenin sonuna kadarki ayetleri delil getirmiştir. Onun çirkinliği sadece şeriat 
tarafından bilinmiş olsaydı buna şeriatta bildirilene aykırı olması, bize öğrettiği 
ve bildirdiğinden farklı olmasıyla cevap verilirdi. Ona karşı çıkılması onun haddi 
zatında çirkin olmasından değil , bilakis haber verdiğinden farklı olmasındandır. 
Bilindiği gibi bu sözden kasıt bu değildir772. 

Allah (c.c) bu ayetleri insanın başıboş, emir ve nehiyden, mükafat ve ceza
dan uzak bırakılmayacağına, hikmet ve kudretinin bunu reddettiğine delil ge
tirmiştir. Çünkü insanı dökülen meniden bir damladan sülük gibi yapışan kan 
pıhtısına, ondan bir çiğnemlik et parçasına dönüştüren; sonra onu yaratıp onda 
kulak ve gözünü yaran; ona enerj isini oluşturan duyular, kuvvetler, kemikler, 
yetenekler, sinirler ve ilikler yerleştiren; yaratmasını son derece sağlam ve muh
kem yapan; ona bu eksiksiz ve en güzel şekil ve biçimde dünyaya getiren Allah 
(c.c) onu ikinci defa hayata döndürmek ve yeniden inşa etmekten nasıl aciz 
kalır? Veya hikmeti ve insana verdiği bu ihtimam nasıl onu başıboş bırakmasını 
gerektirebilir? Allah' ın (c .c) hikmeti buna yakışmaz ve kudreti bunu yapmaktan 
aciz kalmaz. 

Şimdi bundan daha kısa olması imkansız bu kısa sözle ortaya konan hayret 
verici delillere , daha açığı hayal edilemeyecek kadar açık beyana ve akılların 
ondan daha yakınına ulaşamayacağı temel ve esaslı yaklaşıma bak. 773 

770 Medaricu 's-salik'ln . 1/98 
771 Kıyame.38 ,37 : 
772 Medaricu 's-salik'ln. 1/238 
773 Es-Savfüku'l-Mursele s.481 ,480 . 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  İnsan üzerinden öyle uzun süre geçti ki, o, anı lmaya değer bir şey 
değildi. 

2. Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar duru
ruz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. 

3. Gerçekten Biz ona yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nan
kör (bir kô.fir) olsun. 

4. Gerçekten Biz kô.firler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş ha
zırlamışızdır. 

5. Şüphesiz ki iyiler kô.fur karıştırılmış bir kô.seden içerler. 

6. (0) Allah 'ın (has) kullarının kendisinden içtikleri ve diledikleri gibi 
akıttıkları bir pınardır. 

7. Onlar adakları (nı) yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden 
korkarlar. 

8. Yemeğe olan sevgilerine rağmen, yoksula, yetime ve esire yemek 
yedirirler. 

9. "Biz size, ancak Allah 'ın rızası için yediriyoruz. S izden ne b ir kar
şılık, ne bir teşekkür isteriz. 

1 0. "Çünkü biz, Rabbimizden asık yüzlü, çatık kaşlı bir günden kor
karız. " 

1 1 .  Bundan dolayı Allah da bu günün şerrinden onları korur ve on
lara bir güzellik, bir sevinç verir. 

1 2. Sabretmeleri sebebi ile de onları Cennet '/e ve ipek (elbise) ile 
mükô.fatlandırır. 

13. Orada tahtlara yaslanır/ar. Orada güneş (sıcağı) da görmeyecek
lerdir, soğuk da. 

14 .  Gölgeleri, üzer/erine yakın olup meyveleri ise alabildiğine boyun 
eğdirilmiş halde olacaktır. 

15 .  Etraflarında gümüşten kaplar ve billurdan sürahiler dolaştırılır. 
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1 6. (Evet) miktarların ı  kendilerinin tayin ettiği gümüşten billur (gibi) 
kaplar. 

1 7. Onlara orada katkısı zencefil olan kadeh(ler) le içirilir. 

1 8. Orada "Selsebfl" diye adlandırılan bir pınar vardır. 

1 9. Etraflarında ölümsüz, yeni yetişmiş çocuklar da dolaşır. Onları 
gördüğün zaman kendilerin i  saçı lmış inci sanırsın. 

20. Nereye bakarsan orada pek çok nimetler ve büyük bir saltanat 
görürsün. 

21 . Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş
ten bileziklerle süslenmiş/erdir ve Rabbleri onlara son derece temiz bir 
şarap içirmiştir. 

22. Işte bu, gerçekten sizin için bir mükafattır. Yaptıklarınızın karşılı
ğını da fazlası ile görmüşsünüzdür. 

23. Hiç şüphesiz ki Kur'an'ı sana kısım kısım Biz indirdik. 

24. O halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan günahkar veya 
nankör hiçbir kimseye itaat etme! 

25. Sabah ve akşam da Rabbinin ismini zikret! 

26. Gecenin bir kısmında O'na secde et. Gecenin uzun bir bölümün
de de O'nu tesbih et! 

27. Gerçekten bunlar, o çarçabuk geçen i  (dünyayı) severler, ama çok 
ağır b ir gün ü  de arkalarına atarlar. 

28. Onları Biz yarattık ve yaratılışların ı  Biz pekiştirdik. Dilediğimiz 
vakitde onlar gibi/erin i  değiştiririz. 

29. Şüphesiz ki bu (sure) bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru 
bir yol alır. 

30. Ama Allah dilemedikçe de siz dileyemezsin iz. Çünkü Allah en iyi 
bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

31 . Dilediğini  rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı 
bir azab hazırlamıştır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayan
lara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara 
anda/sun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) m utlaka gerçekleşecektir. 

8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, 

9. Gök yarıldığı zaman, 

1 0. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 

1 1 .  Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belir-
lendiği zaman (kıyamet gerçekleşir) . 

12.  (Bu) hangi güne ertelenmiştir? 

13.  Hüküm ve ayırım gününe. 

14. Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin. 

1 5. O gün vay yalan/ayanların haline! 

1 6. Biz öncekileri helak etmedik mi? 

1 7. Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. 

1 8. Biz suçlulara işte böyle yaparız. 

1 9. O gün vay yalanlayan/arın haline! 

20. Biz sizi bayağı b ir sudan (meniden) yaratmadık mı? 

21 , 22. Sonra onu belli b ir  süreye kadar sağlam bir yerde (ana rah
minde) tuttuk. 

23. Sonra da ona ölçülü bir b içim verdik. Biz ne güzel b içim veren
leriz! 

24. O gün vay yalan/ayanların haline! 

25, 26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yap
madık mı? 

27 .  Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı ,  size tatlı b ir  su içirmedik 
mi? 

28. O gün vay yalan/ayanların haline! 
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29. Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (Cehen
nem azabına) gidin . "  

30, 31 . "Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, -J n e  gölgelendirir ne de 
alevden korur. " 

32. Şüphesiz Cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar 
saçar. 

33. Bunlar sanki birer kızıl devedir. 

34. O gün vay ya/anlayanların haline! 

35. Bu, konuşamayacakları gündür. 

36. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. 

37. O gün vay yalan/ayanların haline! 

38. Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya top-
lamışızdır. 

39. Eğer bir tuzağın ız varsa, haydi bana tuzak kurun! 

40. O gün vay ya/anlayanların haline! 

41 . Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar baş-
larındadır/ar. 

42. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. 

43. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. "  

44. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 

45. O gün vay yalan/ayanların haline! 

46. Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphe-
siz sizler suçlularsınız. 

47. O gün vay ya/anlayanların haline! 

48. Onlara, "Rüku edin (namaz kılın)" dendiği zaman rüku etmezler. 

49. O gün vay yalan/ayanların haline! 

50. Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar? 

Tefsiri : 

"Mürselat: gönderilenler" kelimesi; hem "melekler" diye tefsir edilmiştir 
ki bu EbCı Hureyre'nin -radıyallahu anh-, Mukatil ' in rivayetine göre İbn Abbas' ın 
-radıyallahu anh- ve bir grup ilim ehlinin görüşüdür; hem "rüzgarlar" diye tefsir 
edilmiştir ki bu İbn Mes 'ud, iki rivayetten birine göre İbn Abbas ve Katade'nin 
görüşüdür; hem "bulutlar" diye tefsir edilmiştir ki bu Hasan-ı Basri' nin görüşü
dür; hem de "peygamberler" diye tefsir edilmiştir ki bu da Ata' nın İbn Abbas' dan 
-radıyallahu anh- rivayetidir. 
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Ben derim ki: Allah (c .c} melekleri gönderir, peygamberleri gönderir, rüzgar
ları gönderir, b�lutları göndererek dilediği yere sürükler ve yıldırımları da gönde
rerek dilediklerinin üzerine düşürür. Dolayısıyla göndermesi bunların tümünde 
gerçekleşir. Allah' ın (c.c) göndermesi iki çeşittir. Biri; elçilerini ve peygamberle
rini göndermesi gibi sevdiği ve razı olduğu bir "dini gönderme"dir. Diğeri mah
lukatından bazılarını göndermesidir. Bu da iki çeşittir. Biri sevdiği ve razı olduğu 
göndermedir; yaratıklarının işlerini düzenlemek için melekleri göndermesi gibi .  
Diğeri razı olmadığı, bilakis sevmediği ve gazap ettiği bir göndermedir; kafirlerin 
üzerine şeytanları göndermesi gibi .  

Burada yemin edilen "gönderilenler" , "urf" ile kayıtlanmıştır. Urf, ya kö
tünün zıttıdır ki o durumda göndermeden kasıt Allah'ın (c .c} melekleri gönder
mesidir ve buna rüzgarları, yıldırımları ve şeytanları göndermesi girmez. Veya 
kasıt peygamberleri göndermesidir. Ancak bu kastedilmiş olsaydı (müennes 
şeklinde) mürselat değil, (müzekker şeklinde} mürselln denirdi. Çünkü peygam
berlere "mürselat: gönderilen şeyler" denmesi fasih değildir. (Aslı �L_,.. ..;..ıt,, L..,;.
imişçesine) "Mürselat"ı gizli bir "cemaat: topluluklar" kelimesine sıfat yapmak ise 
bu kelimenin b ilinen kullanımına aykırıdır. Çünkü "mürsel: gönderilen" kelimesi 
Kur' an-ı Kerim' de çoğul yapılırken hiç cem-i müennes olarak gelmemiş(mürselfü) , 
hep cem-i müzekker (mürselun/mürselln} gelmiştir. Ayrıca bu kelimenin , sonraki 
ayetlerde yemin edilen şeylerle birlikte gelmesi de bunun peygamberler diye 
tefsir edilmesine uygun düşmemektedir. Bir de şu var; peygamberler Kur' an-ı 
Kerlm'de hiç yemin edilenler olarak gelmemiş, sadece Üzerlerine yemin edilenler 
olarak gelmiştir. Şu ayet-i kerimelerde olduğu gibi: ''Allah 'a anda/sun ki, biz sen
den önceki milletlere (peygamberler) gönderdik"774. "Ya sfn. Büyük hikmet dolu 
Kur'ôn'a anda/sun ki sen kesinlikle gönderilen peygamberlerdensin. "775 

"\.! f' .. :.d ...... _,..JIJ" deki "urf" kelimesi eğer at yelesi ve horoz ibiği gibi "bir 
şeye tabi ve onun eki" manasında ve ".ı.,.-IJ � .r ..ı)l; Jl l..T"L;J\ :  İnsanlar filan kişi
ye yönelmede ve yakınlaşmada yarışıyorlar, peşpeşe koşuyorlar" cümlesindeki 
manada (peşpeşe, ardı ardına manasında} ise; mürselat' ın rüzgar olması müm
kündür. Bunu, "asıfat: şiddetle esen" ile "naşirat: yayan"ın buna atfı destekle
mektedir. "Naşirfü: yayanlar" sanki yeni bir yemindir ve bu yüzden vav harfiyle 
getirilmiştir. 

Sonra "farikat: ayırt edenlere" ve "mülkiyat: getirip bırakanlara" tekrar "fa" 
ile atfedilmiştir. Bu da "förikat: ayırt edenler" ile "mülkiyat: getirip bırakanlar" ın 
"naşirfü: yayanlar" ile ilişkili olduğu zannını vermektedir. 

------ --------
774 Nah!, 63 . 
775 Yasin .  1 -3 .  
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Mürselat' ın rüzgarlar olması mümkün olduğu gibi melekler olması da müm
kündür. Veya ikisini birden kapsamaktadır. Çünkü "peşi peşine gönderme" bu 
iki şey için kullanılır. Bunu, rüzgarları sürüklemek ve şuraya buraya götürmekle 
görevlendirilmeleri desteklemektedir. Bunun rüzgar olmasını "şiddetle esenler" 
manasındaki "asıfüt" ın ona "hemen ardından" ve "dolayısıyla" manalarını içe
ren "fü" harfiyle atfedilmesi desteklemektedir. Sanki rüzgarlar gönderilmiş ve 
onlar da şiddetle esmişlerdir. 

Mürselat'ın melekler olduğunu tercih edenler "zira onlar sür'atle giderlerken 
rüzgar gibi esip geçerler" demişlerdir. 

Çoğunluk mürselat'ın rüzgar olduğu görüşündedir. 

Üçüncü bir görüş daha vardır ki ona göre de kasıt, Meleklerin kafirin ruhunu 
şiddetle silip götürmeleridir. Nitekim "asafa bişşey' i " ,  helak ve yok etti manasına 
gelir. A'şa şöyle demiştir: 

Zırhlıyı da, korumasız çıplağı da siler süpürür. 

Bunu Ebu İshak rivayet etmiştir. Ancak bu zoraki çıkarımlarla elde edilen bir 
görüştür. Çünkü yemin edilen şeyin Allah' ın rabliğine delalet eden açık bir ayet 
ve mucize olması şarttır. İman edilen gaybi şeylerle ise yemin edilmez. Allah' ın 
(c.c) , meleklerine ve kitabına yemin etmesi ise bunların durumlarının açık olup 
varlıklarına delalet eden açık delil ve alametlerin bulunmasındandır. 

"i _r.:, -:.ıı_,..;,uı.J: İyice yayanlara/açanlara (andolsun) " ,  yeni bir yemine başlan
gıçtır. Bu yüzden ,  öncesi fa ile atfedilmişken bu vav ile atfedilmiştir. İbn Mes'ud, 
Hasan-ı Basri, Mücahid ve Katade :  Bunlar yağmur getiren rüzgarlardır, demişler
dir. Görüşlerinin doğruluğuna Allah' ın (c.c) "Rüzgarları rahmetinin önünde müj
de olarak gönderen O'dur"776 buyruğu delalet etmektedir. Yani bunlar bulutları 
yaydıkça yayarlar. Neşr, dürmenin zıttıdır. 

Mukatil: Bunlar ademoğullarının kitaplarını ve amel defterlerini açıp yayan 
meleklerdir, demiştir. Mesruk ile -Ata'nın rivayetine göre- İbn Abbas da böyle 
söylemişlerdir. 

Bir grup ilim ehli: Bunlar çıkıp inerken havada kanatlarını açan meleklerdir, 
demişlerdir. Ayrıca, "Allah'ın emirlerini yeryüzüne ve göğe yayan meleklerdir" 
ve "Nefislerini imana açarak onunla dirilten meleklerdir" diyenler de olmuştur. 

Ebu Salih ise : Bu, yeryüzünü neşr eden, yani dirilten yağmurdur, demiştir. 

Ben derim ki: Naşirat' ın geçişsiz (mef'ul almayan) olup "filan şeyleri yay
dılar" manasının kastedilmemiş olması mümkündür. Çünkü "neşere' l-meyyitu" 

776 /'\raf, 57.  
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denir ve manası "ölü dirildi" dir. Enşerahu' llahu" denir ve manası "Allah onu 
diriltti" dir. Böylece bundan kasıt gönderilenler (mürselat) ile birlikte gönderilen 
şeyler (urf) sayesinde diriltilen canlar olabilir. Veya gönderilen rüzgarlarla dirilti
len görülemeyen varlıklar, canlar ve topraklar olabilir. Çünkü rüzgar bedenlerin 
ve bitkilerin dirilmesine, vahiy ise ruhların dirilmesine ve hayat bulmasına se
beptir. 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus var: Allah (c.c) bu surede 
yemin edilen şeyleri iki tür yapmış birini diğerinden ayırmıştır. Asıfat' ı da (esen
ler) "mürselat: gönderilenler" e fa harfiyle atfetmiş, böylece bunlar tek bir tür 
gibi olmuşlardır. Sonra "naşirat: yayılanlar"ı yeni bir yemin gibi ve vav harfiyle 
getirmiş, sonra bunun üzerine "farikat: ayırt edenler" ile "mülkiyat: zikri getirip 
bırakanlar"a fa ile atfetmiştir. Böylece ayırt edenler ve zikri getirip bırakanlar' ın 
yayanlar ile , esenlerin de gönderilenler ile irtibatlı olduğu manasını ulaştırmıştır. 

Ayırt edenler'in kimler oldukları hususunda farklı görüşler vardır. Çoğunluk 
onların melekler oldukları görüşündedirler. İttifakla melekler diye tefsir edilen 
Mülkiyat' ın buna fa ile atfedilmesi bunu göstermektedir. 

Buna göre bu yemin; inerken kanatlarını indiren, hak ile batılı birbirinden 
ayırt eden, onun için affedici ve uyarıcı olarak peygamberlerin üzerine zikri indi
ren melekler üzerine edilmiştir. 

"Naşirat: yayanlar" ı rüzgar diye tefsir edenler "farikat : ayırt edenler" i de ona 
sıfat yapmışlar ve şöyle demişlerdir: Rüzgarlar bulutları şuraya buraya dağıtır
lar, demişlerdir. Fakat "mülki yat. . .  : zikri getirip bırakanlar" ın "felfarikati ferkaan" 
ona fa harfiyle atfedilmesi bu iddiayı geçersiz kılmaktadır. 

"Farikat: ayırt edenler'\ hak ile batılı birbirinden ayırt eden Kur' an diye 
tefsir edenlerin bu tefsirine, "naşirat: yayanlar" ın rüzgardan çok melekler diye 
tefsir edilmesi uymaktadır. 

"Farikat" ı elçiler topluluğu diye tefsir edenler; eğer bununla melekleri kaste
diyorsa mana açıktır. Peygamberleri kastediyorsa bu görüşün zayıf olduğu daha 
önce açıklandı. 

Allah , sözünden ne kastettiğini daha iyi bilir ya, anlaşılan o ki bu ayet-i keri
medeki yemin her iki türe, rüzgarlar ile meleklere yapılmıştır. Aralarındaki alaka 
şudur: Yeryüzünün ,  bitkilerin ve hayvan bedenlerinin hayatı rüzgarlara bağlıdır. 
Zira rüzgar Allah' ın (c .c) ruhundan, yardımındandır. Allah (c .c )  onu hayat se
bebi kılmıştır. Kalplerin ve ruhların hayatı ise melekler iledir. Dolayısıyla iki tür 
yaşam bu iki tür mahlukatla gerçekleşir. Bunun için de -doğrusunu en iyi Allah 
bilir- iki tür birbirinden vav harfi ile ayrılmış, her birinin tabisi ona fa edatıyla 
bağlanmıştır. 



S u re :  77 • M ü rselat Suresi ���������-

Düşün bir; bu sılrede nasıl da varılıp yerleşilecek yer, daimi ve ebedi hayat, 
bahtlıların ve bedbahtların oradaki halleri üzerine yemin edilmiş ve o hayat, "Biz 
sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? . . .  " ayetlerinde geçen ilk hayat/yaratılış ile 
ikrar ettirilmiştir. 

Böylece Allah surede başlangıç ve sonu zikretmiş, surede sadece bunlardan 
bahsetmiştir. Bundan dolayı da görülen hayatın iki türünü oluşturan rüzgarlar 
ile meleklere yemin güzel olmuştur. Böylece bu yeminde, üzerine yemin edilen 
şeylerin ve surenin içerdiği manaların doğruluğuna en açık delil ve en net gös
terge vardır. Onun için bundan sonra hala inkar eden kişi inkar, inat ve küfrün 
zirvesinde sayılmış ve ardı ardına "vay haline" denmeyi hak etmiştir. Küfür ve 
yalanlama katmerli olunca tehdit de "vay haline" şeklinde katmerli olmuştur. 

Bu makamda bundan daha güzel ve daha etkili bir tekrar olamaz. Zira bu 
( "O günde yalanlayanların vay haline ! "  ayeti) on defa tekrarlanmıştır ve her biri 
bir delil veya delalet ettiği mana akabinde, iman etmeyi gerektiren ve inanmanın 
gerektirdiği bir hakikat olarak zikredilmiştir. Bunu düşün! 777 

777 Et-Tibyan fi aksami 'l-kur'an s . 142-147. 
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[40 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile. 

1 .  Birbirlerine neyi soruyorlar? 

2. O büyük haberi mi? 

3. Ki onlar onda ayrılığa düştüler. 

4. Hayır yakında bilecekler. 

5. Yine hayır, yakında bilecekler. 

6. Yeryüzünü bir beşik, 

7. Dağları da kazık. 

8. Ve sizi çift çift yarattık. 

9. Uykunuzu dinlenme vakti yaptık. 

1 O. Geceyi b ir örtü yaptık. 

1 1 .  Gündüzü geçiminiz için çalışıp kazanma zamanı yaptık. 
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1 2. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 

1 3. Oraya parlak kandiller astık. 

1 4. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik ki, 

1 5, 1 6. Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş dolaş olmuş ağaçlı 
bahçeler çıkaralım. 

1 7. Muhakkak ki h üküm günü, belirlenm iş bir vakittir. 

1 8. Sur a üflendiği gün, bölük bölük Allah 'a gelirsin iz. 

1 9. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapı lar oluşur. 

20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 

21 . Cehennem de suçluları gözetleyip durmaktadır. 

22. Orası azgın ların varacağı yerdir. 

23-25: Orada çağlar boyu kalacaklardır. Orada kaynar su ve irinden 
başka bir serinlik ve içecek tatmaz/ar. 

Tefsiri : 

Eğer 'Orada kaynar su ve irinden başka bir serinlik ve içecek tatmaz/ar' ifa
desinde bir şeyin yenilmeyeceği takdir edilirse, bu durumda ayet, yenilecek bir 
şeyin olmadığını ama karşıtının var olduğunu belirtir. Ayetten daha çok bu an
laşılmaktadır. Şayet ifadede bir şeyin yenileceği takdir edilirse, o zaman serinlik 
ve içecek tatmak olumsuzlanmazdı .  Belki de ayet, 'Kaynar su ve irinden başka' 
diyerek bu ikisinden başka bir şey tatmayacaklarını ima etmektedir. Bu durumda 
istisna, mukadder olan (zihinde takdir edilen) anıdan yapılmış olur.778 
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26. Yaptıklarına uygun bir ceza olarak 

27. Çünkü onlar bir hesab görüleceğin i  ummuyorlardı. 

28. Ayetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı. 

29. Biz de herşeyi sayıp yazmıştık. 

30. Şimdi tadın, artık size azabtan başka bir şeyi artırmıyacağız. 

31 -33: Şüphesiz takva sahipleri için kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağ-
ları, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar vardır. 

778 Bedai'ü' l-fevaid, 3/70. 
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Tefsiri : 

Ayette geçen 'Keva' ib' , tomurcuklanmaya başlayan göğüs ve meme anlamı
na gelen 'Ka' ib' sözcüğünün çoğuludur. Katade, Mücahid ve başka müfessirler, el
Kelbi'nin bunu şöyle açıkladığını söylemişlerdir: Keva'ib, göğüsleri kalkık ve daha 
yeni tomurcuklaşmış genç kızlardır. Sözcük aslen yuvarlak anlamından gelir. 

Bu sözcükle anlatılmak istenen, göğüslerin nar gibi kalkık olduğu ve aşağıya 
doğru sarkmadığıdır. Böyle göğüsler, iri, dolgun ve tomurcuk gibi kalkık göğüsler 
olarak adlandırılır. 779 

34. Dolu dolu kadehler 

35. Orada ne boş bir söz ve ne de yalan işitirler. 

36. Bunlar Rabbinin katından yaptıklarına karşılığı verilenlerdir. 

37. O, göklerin yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde 
kimsenin konuşamayacağı Rahman olan Al/ah 'tır. 

38. Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan 
Allah 'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da 
doğruyu söyleyecektir. 

39. İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol 
benimser. 

40. Sizi yakın gelecekteki azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna 
bakar ve inkarcı da "Keşke toprak olsaydım " der. 

779 Had1'1-ervah, s .  1 86. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun (kafirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara, 

2. (Müminlerin ruhlarını) yumuşaklıkla çıkaranlara; 

3. Dalıp yüzenlere, 

4. Alelacele koşanlara; 

5. Her bir işi yürütmekle görevli (melek)lere . . .  

6 .  O gün sarsan (birinci üfürüş) sarsacak. 

7. Arkasından onu Radife (ikinci üfürüş) izleyecek. 

8. O gün titreyecek kalbler vardır; 

9. Gözleri zilletle bakacaktır. 

1 0. "Biz, sahiden biz mi tekrar hayata döndürüleceğiz?"  derler. 

1 1 .  "Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?"  

12.  "Böyle ise, bu  ziyanlı bir dönüştür" dediler. 

13. Halbuki o (ikinci üfürüş), ancak bir tek haykırıştır. 

1 4. Ansızın hepsi toprağın üzerinde dipdiri çıkıverirler. 

15 .  Musa 'nın haberi geldi mi sana? 

1 6. Hani Rabbi ona mukaddes "Tuva" vadisinde şöyle seslenmişti: 

1 7. "Firavun'a git. Çünkü o pek azmıştı r. " 

18. De ki: "Sen temizlenmek istiyor musun? 

1 9. "!ster misin ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de karkasın?"  

20. (Musa) ona, o en büyük mucizeyi gösterdi. 

21 . Fakat o yalanlayıp isyan etti. 

22. Sonra da yüz çevirip gayretle koştu. 

23. Arkasından toplayıp bağırdı: 

24. "Ben sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. 

25. Bunun üzerine Allah onu, hem ahiret, hem de dünya azabıyla 
yakaladı. 

26. Şüphe yok ki bunda korkan kimseler için elbette bir ibret vardır. 

27. Sizi yaratmak mı daha zordur? Yoksa gök(ü yaratmak) mı?  Ki 
onu bina etti; 

28. Onu alabildiğine yükseltip kusursuz yaptı. 

29. Gecesini kararttı, gündüzünü de açığa çıkardı. 

30. Bundan sonra da yeri yayıp döşedi. 

31 . Ondan suyunu ve ot/ağını çıkardı. 
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32. Dağlan ise sapasağlam dikti. 

33. Size ve davarlannıza fayda olmak üzere (yaratmıştır} . 

34. Fakat o en büyük bela geldiğinde; 

35. O günde insan ne yaptığını iyice anlayacak; 

36. Ve gören kimse için Cehennem apaçık gösterilecek. ..,.....� 
37, 38. Haddi aşıp dünya hayatın ı  tercih edene gelince; 

39. Hiç şüphe yok ki Cehennem varılacak yerin ta kendisidir. 

40. Rabbinin huzuruna varmaktan korkup nefsini hevôdan a/ıkoyana 
gelince; 

41 . Hiç şüphe yok ki Cennet, varılacak yerin ta kendisidir. 

42. Sana kıyamet hakkında, onun ne zaman demir atacağın ı  sorarlar. 

43. Sen nerede, ona dair bilgi vermek nerede? 

44. Ona dair n ihai bilgi ancak Rabbine aittir. 

45. Sen ancak ondan korkacakları korkutursun. 

46. Onların onu görecekleri gün, (günün} bir akşamından veya kuş
luğundan başka durmamışlar gibi gelecek onlara. 

Tefsiri: 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: 

"Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça 
yarışanlara ve iş düzenleyenlere anda/sun. "780 

Burada geçen beş şey meleklerin nitelikleridir. 

Allah (c .c} bu fiilleri yapanlara yemin etmiştir. Çünkü bunlar Allah' ın (c .c) 
en büyük ayet ve mucizelerindendir. Meleklerin, ruhları "şiddetle sökme" ve 
"yavaşça çekme" nitelikleri zikredilmiş, ancak neleri böyle yaptıkları (tümlec) 
belirti lmemiştir. Çünkü belirtilseydi onunla kayıtlı olduğu ve yeminin (faillere, 
dolayısıyla meleklere değil) o fiillerin kendisine yapıldığı sanılırdı . Zikrinin bir fay
dası olmayacağından zikredilmemiştir. "Her kim verir ve sakınırsa"781 ve benzeri 
ayetlerde olduğu gibi (burada kime verdiği belirtilmemiştir) . Çünkü kasıt ruhları 
çıkarılanların değil çıkarma eyleminin dile getirilmesidir. 

Tefsircilerin çoğuna göre kasıt insanların ruhlarını çıkaran meleklerdir. "Elçi
lerim iz onun canın ı  alırlar"782 ve "Meleklerin canların ı  aldıkları kimseler"783 ayet
lerindeki gibi . "De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği 

780 en-Naziat, 79/1-5. 
781 Ley!, 6. 
7 2 En'am. 61. 
78..1 isa. 97 
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canın ızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksin iz. "784 ayetinrle ise ; ya tek bir 
melek kastedilmiştir ve onun yardımcıları vardır. Ya da melek türü kastedilmiştir. 
"(Meryem) Rabbinin kelimelerini ve kitapların ı  tasdik etti"785 ve "Siz Allah 'ın 
nimetini saymaya kalkışsanız saya saya bitiremezsiniz "786 ayetlerindeki gibi .  

Naziat' ın masdarı "t/ nez' " bir şeyi kuvvetli çekmek, bunu "h;." şeklinde 
yapmak ise sonuna kadar çekmek demektir. Kuvvet almak için oku yayın sonu
na kadar çekme için de aynı ifade kullanılır. Bu durum cümle halinde "ağraka 
fi' n-nez"' şeklinde ifade edilir. Bu söz daha sonra, bir fiili sonuna kadar eksiksiz 
yapmada mesel olmuştur. 

Gark, masdarın yerine konmuş bir ism-i masdardır. "�lb:.: verilen şey" , 
'\�j: Verme eylemi"nin, kelam (konuşulan söz) da tekellüm (konuşma eylemi) 
nin ism-i masdarı olduğu gibi . 

İ l im ehli "naziat" ın geçişli (mef'ul, yani tümleç alan) bir isim mi geçişsiz bir 
isim mi olduğunda farklı görüşlere sahiptirler. Bahsettiğimiz görüşe göre geçişli 
olur. Bu Ali -radıyallahu anh- , Mesruk, Mukatil ,  Ebu Salih ve Atiyye 'nin rivayetine 
göre İbn Abbas' ın -radıyallahu anh- görüşüdür. 

İbn Mes'ud ise "ğark" kafirlerin canlarıdır, demiştir. Katade, Süddi ve -Ata'nın 
rivayetine göre- İbn Abbas'ın -radıyallahu anh- görüşü de böyledir. Buna göre fiil 
geçişsizdir. Bu durumda "ğark"ın anlamı "son derece şiddetle çıkarmak ve sök
mek" olur. 

Bu görüş birkaç yönden zayıftır: 

Bir: Sonra gelen "Dalıp yüzenler" ve "alelacele koşanlar" ibarelerinin buna 
atfı bunların melekler olduklarını göstermektedir. 

İki: Bu yeminlerin sadece kafirlerin nefislerine olduğu açık değildir. Lafızda 
bunu gösteren hiçbir gösterge de yoktur. 

Üç: Canların söküp alınması tüm insanlar arasında müşterektir ve "ğark" 
sadece kafirlere mahsus değildir. 

Hasan-ı Basri: Naziat yıldızlardır. Doğudan batıya geçerler. "Gark" da on
ların batışıdır. Buradan geçip orada batar, demiştir. Ahfeş ve Ebu Ubeyd bunu 
tercih etmişlerdir. Mücahid ise : Bu, ruhları sert bir şekilde söküp alan ölüm sıkın
tıları ve korkunçluklarıdır, demiştir. Ata ve İkrime de: Bu sert ve katı demektir. 
Buna göre "naziat" nisbet ve sahiplik manası taşır. 

Ben derim ki : naziat "nez"' den ism-i faildir. "nezea keza" ; filan şeyi kuv-.1et
lice kendine çekti demektir. "Nezea anhu"; beraber olduktan veya kullandıktan 

784 Secde, 1 1 .  
785 Tahrim, 12 .  
786 Nahl, 18 .  
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sonra onu terk etti ve yalnız bıraktı, manasına gelir. "Nezea ileyh" ise ; filan ki
şiye gitti ve ona meyletti, demektir. Dolayısıyla bunlarla "bir şeye doğru gitme 
veya uzaklaşmayı kendi iradesiyle yapabilen canlar" nitelenir. Bu nitelemeyi en 
hak edenlerse meleklerdir. Hem de bu güç onlarda daha fazladır. Aynı zamanda 
Allah' ın (c .c) bu mucizesi onlarda daha büyüktür. Çünkü gitmesi veya gelmesi 
istendiğinde bunu tüm varlığıyla yapanlar meleklerdir. İnsanın da bu kuweti 
vardır, fakat melekler de bir ufuktan diğer ufka geçebilirler. 

Böylece nez' ister melekten, ister insandan, ister yıldızdan olsun sert hareke
te denir. Can taşıyanlar vatanlarına ve alışık olduklarına kendilerini öne atarak 
hızla giderler. Ölürken de rablerine hızla giderler. Ölüm, canları sert ve hareket 
halinde alır. Yay, oku hızla gönderip atar. Melekler bir yerden bir yere hızla ha
reket eder, hızla götürmekle emrolundukları canları hızla alıp götürürler. Atlar da 
boyunları uzun olduğundan yularlarını çekip başlarını alıp hızla koşarlar. 

İşte bu sıfat, her biri yüce Rabb' in ayetlerinden bir ayet olan bu hareket 
sahibinin sıfatıdır. Çünkü o sıfatı da, kaim olduğu zatı da, güç ve hareketini sağ
layan canı da yaratan O' dur. Bunlardan bazılarını söyleyen her bir müfessir onu 
sadece misal olarak söylemiştir. Bununla birlikte bu vasfı kendilerinde en çok 
bulunduranlar meleklerdir. 

Böylece Allah (c.c) farklı melek grup ve türlerine yemin etmiş olmaktadır ki 
onlar şunlardır: 

''..:.ı� jL;, Naziat ) :  ruhları bedenlerden söküp çıkaran melekler. 

(..:.ıl.h.;.L;, Naşitat) ;  ruhları hızlıca ve hissettirmeden çıkaran melekler. Araplar 
"neşeta' d-delve mine'l-bi'ri" , yani kovayı kuyudan çıkardı ve "ene enş�tu bi 
keza" ,  yani ben şunda daha pratik ve hızlıyım, derler. 

"..:.ı l>...ıL... , Sabihat" ; emrolundukları yere uçarlarken kuşun havada ötüşü 
gibi Allah' ı  (c.c) tesbih eden melekler. 

"..:.ı�L... , Sabikat," ;  emrolunduğu yere hiç yavaşlamadan ve gecikmeden 
sür'atle giden melekler. 

"...:..ı l_r....ı... , müdebbirat" ; Yüce Rabbin kulların düzenlenmesini emrettiği işleri
ni düzenleyen melekler. 

Tercihe en şayan görüş budur. 

Nitekim İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet edilmiştir: Naziat; 
kafirlerin canlarını sert ve katı alan melekler, naşitat ise mü'minlerin canlarını ko
lay ve rahat alan meleklerdir. Ferra bu görüşü tercih ederek: Bu, mü'minin canını 
yavaşça alıp vefat ettiren , kafirin canını ise sökerek alan meleklerdir, demiştir. 
Vahidi de şöyle demiştir: bunu tercihin sebebi nez' ile naşt arasındaki şiddet ve 
yumuşaklık farkıdır. Çünkü nez' şiddetle çekmek, naşt ise yavaş ve yumuşak 
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şekilde çekmektir. Naşitat emrolunduklarını canlı ve dinamik bir şekilde yapan 
meleklerdir. Melekler buna en layık kullardır. Mü'minlerin nefisleri de emrolun
dukları hususunda canlı ve çeviktirler. 

"Sabihat" ın uzayda uçan yıldızlar olduğu da söylenmiştir. "Her biri b ir yö
rüngede yüzer/er"787 ayetinde olduğu gibi. Bunun denizde yüzen gemiler oldu
ğunu, bedenden ayrıldıktan sonra Rabbine doğru yükselen mü'min canlar oldu
ğunu söyleyenler de vardır. 

Ben derim ki : Asıl sahih görüş bundan meleklerin kastedildiğidir. Nitekim 
cümlenin gelişi buna delalet etmektedir. Gemilere ve yıldızlara "sabihat" değil , 
cariye ve (onun çoğulu) cevarl denir. Nitekim Allah (c.c) "Denizde dağlar gibi 
akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığın ın) delillerindendir"788, "Şüphesiz, su 
bastığı vakit sizi gemide (el-careyeti) biz taşıdık"789 ve "Şimdi yemin ederim o 
sinen/ere, o akıp akıp yuvasına gidenlere (el-cevôri}"790 buyurmuştur. Bu ayet
ierde gemilere vs. "sabihat" denmemiştir. Ancak bunlara yüzme manasına gelen 
fiil nisbet edilir. "Her biri kendi yörüngesinde yüzmektedir (yesbehun)" ayetinde 
olduğu gibi .  Sabihat'tan kastın bunlar olmadığının delili, ardındaki "sabikat" 
ile "müdebbirfü" ın buna fa harfiyle atfedilmesidir. Oysa ilk üç isim birbirlerine 
vav harfiyle bağlanmıştır. Çünkü önde gitmek ve işleri düzenlemek, daha önce 
zikredilenlerin sonucudur. Zira melekler canları sert veya yavaş bir şekilde alır, 
tesbih ederek ve hızla emrolundukları yere gidip emrolundukları düzenlemeleri 
yaparlar. Şayet "sabihat: yüzenler"den kasıt gemiler veya yıldızlar veya insan 
nefisleri olsaydı ,  "alelacele gitme" ve "işleri düzenleme" fiilleri ona fa harfiyle 
atfedilmezdi .  

Mesn"ık, Mukatil ve Kelbi "Sabikfü: öne geçenler" i melekler diye tefsir etmiş
lerdir. Mücahid ve Ebu Ravk şöyle demiştir: Ademoğlu hayır hasenat, salih amel, 
iman ve tasdikle öne geçmiştir. Mukfüil de: Melekler mü'minlerin ruhlarını alıp 
hızla önden Cennete götürürler, demiştir. 

Ferra ve Zecac: Bunlar meleklerdir. Şeytanlar haberler çalıyorlarsa, melekler 
de onlardan önce hızla peygamberlere hızla giderler, demişlerdir. 

Bu görüş hatalı ve fasit olduğu gayet açıktır. Çünkü bu, vahyi peygamberlere 
atmada melekler ile şeytanların ortak olmalarını, ancak meleklerin peygamber-

787 Yasin: 40. 
788 Şura: 32. 
789 Hakka: 1 1 .  
790 Tekvir, 16 .  
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!ere daha önce atmalarını saektirmektedir ki bu doğru değildir. Çünkü melek
lerin peygamberlere getirdikleri vahyi şeytanlar çalamazlar. Onlar bazı dünya 
meleklerinden olacaklarla ilgili işittikleri bazı şeyleri çalsalar da meleğin getirdi
ği vahiyden tamamen uzaktırlar, onunla hiçbir alakaları yoktur. Zira Allah (c .c) 
peygamberlerine gönderdiği vahyini ,  şeytanların ondan en basit bir şey kapma
larına karşı koruma altına almış, onları bunları işitmekten tamamen uzak kılmış 
ve engellemiştir. Bu görüş sahibi "sabikat: önde gidenler'\ şeytanlardan önce 
davranarak çaldıkları bilgileri göndermeden Üzerlerine ateş salan melekler ile 
tefsir etseydi isabetli olurdu. Çünkü şeytan onu dostlarına ulaştırmak için hemen 
harekete geçer. Ancak melekler daha önce davranarak delici ve yakıcı ateşlerle 
üzerine inerek onu öldürürler. Bazen ise o bilgiyi ateş ulaşmadan dostuna atar. 

"Sabikat" aynı zamanda Allah'a (c.c) itaate ve rızasını kazanmaya koşuşan 
canlar ile de tefsir edilmiştir. 

"i ... l ..:..ıl.r...ı...Jl.! :  işleri düzenleyenler" e gelince; ilim ehli bunların melekler olduk
larında ittifak etmişlerdir. Mukatil :  Bunlar Cibri l ,  Mikail, İsrafil ve ölüm meleğidir, 
demiştir. Bunlar Allah' ın (c .c) yeryüzündeki işlerini düzenlerler. Bunlar " işleri 
paylaştıran ve dağıtanlar"dır (Zariyat: 4) . 

Abdurrahman b. Sabit şöyle demiştir: "Cibril'e rüzgarlar ve askerler görevi , 
Mikail' e yağmur ve bitkiler görevi, ölüm meleğine canlan alma görevi verilmiştir. 
İsrafil ise onlara Allah' ın emirlerini getirir. İbn Abbas -radıyallahu anh-: "Bunlardan 
kasıt meleklerdir. Allah meleklere, nasıl yapılacağını öğrettiği işleri yapmakla gö
revlendirmiştir. Bazılarının işleri insanlarladır. Onları korurlar ve amellerini yazar
lar. Bazılarına ise yağmurlar, bitkiler, yerin dibine geçirme, hayvana dönüştürme,  
rüzgarlan (estirme)  ve bulutlan (yüzdürme) gibi görevler verilmiştir. " Demiştir. 

Allah (c .c) ,  şeytanları taşlamak için bir melek, rüya için bir melek görevlen
dirdiğinden bahsetmiştir. Allah (c .c) Cennet için de melekler görevlendirmiştir. 
Orayı imar ve inşa etmekte, aletlerini ve kaplarını yapmakta, ağaçlarını dikmek
te , yataklarını, atlaslarını ve koltuklarını yapmaktadırlar. Cehennem' in de görev
lendirilmiş melekleri vardır. Onlara da oradaki işler, Cehennemi tutuşturma ve 
benzeri görevler verilmiştir. 

Dünya ve içindekiler, Cennet ve Cehennem, ölüm ve berzahtaki hayat. . .  
Allah (c .c) tüm bunlarda dilediği işleri düzenleyen bir takım melekler vazifelen
dirmiştir. Onun için meleklere iman, imanın olmazsa olmaz rükünlerinden biri 
sayılmıştır. 
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İşleri düzenleyenler'den kastın yıldızlar olduğunu söyleyenlere gelince; bu 
İslam'a mensup kimsenin söyleyeceği bir şey değildir. çünkü Allah (c.c) yıldızları 
hiç bir yaratığının hiçbir işini düzenleyici kılmamıştır. Bilakis yıldızların kendileri, 
işleri düzenlenen ve insanların hizmetine sunulan varlıklardır. Allah' ın (c.c) bu
yurduğu gibi :  "Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan 
Allah 'tır"791 . Zira yüce alemlerin ve süfli/alçak alemlerin işlerini melekleri vasıta
sıyla düzenleyen yalnız Allah'tır. 

Cürcani şöyle demiştir: "Sabikat: alelacele gidenler" ile "müdebbirat: işle
ri düzenleyenler" kendilerinden öncekine fa ile , öncesi ise vav ile atfedilmiştir; 
Çünkü öncesindekiler birbirinden bağımsız yeminlerdir. Bu iki kısım ise önce
sindeki17den doğan ş.eylerdir. Sanki, bizim '\._....;.._; rü :  kalkıp gitti" sözümüz tar
zında "LA._-. ...:.ı�Ulı � ...:.ıl>...ıUl_f yüzüp alelacele gidenler" denmiştir. Zira o 
cümledeki fa harfine göre kalkmak gitmenin sebebidir. Şayet "kame ve zehebe" 
diyerek vav ile atfetseydin kalkmak gitmenin sebebi olmayacaktı. 

Vahidi ona itiraz ederek şöyle demiştir: "Bu kural ayet-i kerimede geçerli 
değildir. Çünkü alelacele gitmenin işleri düzenlemenin sebebi olması uzak bir 
durumdur. Üstelik müfessirlere göre "alelacele gidenler" den kasıt melekler de
ğildir. 

Ben derim ki: Meleklerin "Alelacele gidenler" kapsamında oldukları ke
sin, yalnız onların kastedildiği ise kesin olmayan bir ihtimaldir. Onun: "alelace
le gitmenin, işleri düzenlemenin sebebi olması uzak bir durumdur" iddiası da 
doğru değildir. Bilakis "alelacele gitmek" meleğin, emrolunduğu şeyi gerçek
leştirmek için hızlı davranmasıdır. Dolayısıyla bu, emrolunduğu fiil olan "işleri 
düzenleme"nin sebebidir. Ayrıca fa harfi "hemen ardından gelme"yi ifade eder. 
Düzenleme de, alelacele gitme üzerinden zaman geçmeden hemen yapılır. Diğer 
yeminler ise :Jöyle değildir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Yeminin cevabı (yeminden sonra söylenen ve üzerine yemin edilen şeyin 
ifade edildiği cümle) mahz'tlf olup ona sözün gelişi delalet etmektedir. O da Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesell�:-r:-' i; doğruluğunun ve Kur'an'ın gerçek oluşunun 
bir gereği olan "tekrar dirilme" hususudur. 

Veya üzerine yemin edilen bir şey olmayıp, sadece yemin edilen şey üze
rinde düşünme ve ibret alma tembih edilmiştir. Böylece yeminin kendisi, telaf
fuz edilmese de, üzerine yemin edilen şeyi içermektedir. Muhtemelen, "yeminin 
cevabı ,  malum olduğundan dolayı hazfedilmiştir" , diyenlerin kasıtları da budur. 
Ancak bu açıklama daha zcriftir. Çünkü yemin, üzerine yemin edilene delalet 

791 A'raf, 54. 
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ettiğinde ve onu gerektirdiğinde, yeminin söylenmesi diğerinin söylenmesine ge
rek bırakmaz. Bu, sonrasının mana.ya delaleti sebebiyle "üzerine yemin edilen" in 
telaffuz edilmemesi durumundan farklıdır. Bunun üzerinde düşün! 

Muhtemelen, "Aslında zikredilen bu şeylerin rabbine yemin edilmiştir, muzaf 
ise hazfedilmiştir" (yani aslı "bunların rabbi" iken rabb hazfedilmiş gerisi bırakıl
mıştır) "  diyenlerin kasıtları da budur. Çünkü mana doğrudur. Ancak onlarınki 
takdir ettiği gibi değildir. Zira zaten Allah' ın (c.c) bu şeylere yemini bunların ken
disinin rabbliğine, birliğine, ilim, kudret ve hikmetine açık biçimde delalet etme
sinden dolayıdır. Dolayısıyla bunlara yemin hakikatte Allah' ın (c.c) rabbliğine ve 
kemal sıfatlarına yemindir. Bunu iyi düşün! 

Daha sonra Allah ( c.c) bu yeminin ardından tekrar dirilmenin gerçek, Hz. 
Muhammed'in -sallallahu aleyhi vesellem- peygamberliğinin hak olmasını gerektiren 
"Musa (a.s) ' ın peygamberliğinin hak oluşu"nu ortaya koymuştur. Çünkü Musa 
(a.s } ' ın peygamber olup Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ' in peygamber ol
maması imkansızdır. Musa (a.s) ' ın peygamberliğini ispat eden deliller varsa Mu
hammed -sallallahu aleyhi vesellem-' de bunların aynısı veya daha büyüğü vardır. 
Allah'ın (c .c) Musa (a.s) ile konuşmasının, ona bizatihi seslenmesiyle olduğunu 
ortaya koyarak "Hani Rabbi ona seslenmişti "792 buyurmuştur. Yani sözünü ve 
onunla konuşmasını gerektiren şeyi zikretmiştir. Başka bir yerde de necasının ve 
seslenişinin varlığını ortaya koymuştur. Neca da bir tür konuşmadır. Türün olup 
da onun cinsinin olmaması muhaldir. 

Allah (c .c) daha sonra Musa (a.s) ' a, en yumuşak bir üslupla hitap etmesini 
ve şöyle söylemesini emretmiştir: "Sen temizlenmek istiyor musun ? ister misin 
ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de korkasın?"793. Bu hitapta bir kaç yön
den nezaket ve yumuşaklık vardır: 

Bir: Söz emir ve dayatma değil teklif şeklinde sunulmuştur ki bu daha kibar
dır. Benzeri İbrahim (a.s) ' ın değerli misafirlerine "yiyin" değil, "Yemez misiniz?"794 
demesidir. 

İki : "Sen temizlenmek istiyor musun?" sözü. Tezekkl: gelişmek, temizlenmek, 
bereketlenmek ve artmak manalarına gelir. Hz. Musa (a.s) Firavun'a her akıl sa
hibinin kabul edeceği, sadece cahil aptalın reddedeceği bir teklifte bulumuştur. 

Üç: Musa (a.s) "Temizlenmeyi" diyerek temizlenmeyi onun eylemi olarak ifa
de etmiş, "Benim seni temizlememi" dememiştir. Zira krallara böyle hitap edilir. 

----- ------· 
792 Naziat, 1 6. 
793 Naziat, 1 8-19. 
794 Zariyat, 27. 
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Dört: "Sana Rabbine giden yolu göstereyim de" demiştir. Yani senin rehbe
rin ve önündeki klavuzun olayım. Burada da yol göstermeyi kendisinin, temiz
lenmeyi ise muhatabın eylemi olarak zikretmiştir. Yani senin için rehber ve yol 
gösterici olayım, sen de arın ve temizlen .  Bu, birinin diğerine : Sana di lediğini 
alacağın bir hazine göstereyim mi?" sözüne benzemektedir. Bu, "sana vereyim" 
demekten iyidir. 

Beş: Musa (a.s) ' ın "Rabbine" sözü. Bunda, muhatabı, davet ettiği şeyi kabul 
etmesine iten bir üslup vardır. Zira onu yaratıp yoktan var eden, nimetleriyle 
besleyen ve cenin ve bebek iken ve büyüdüğünde lütfuyla koruyup gözeten, onu 
sultan yapan rabbine çağıran ve O'na ileten bir üsluptur. Bunda karşının duy
gularını galeyana getirerek kabule mecbur bırakma vardır. Efendisinden kaçan 
köleye "Efendine, seyyidine ve sahibine itaat etmeyecek misin?" ,  çocuğa "Seni 
büyütüp yetiştiren babana itaat etmiyor musun?" demen gibidir. 

Altı: "Ki karkasın" sözü. Yani bulup tanıdığında O'ndan korkacaksın . Çünkü 
Allah' ı  (c.c) tanıyan O'ndan korkar, tanımayan korkmaz. Zira Allah' tan korkma 
onu tanımaya bağlıdır; O'ndan (c .c) , tanındığı oranda korkulur. 

Yedi :  "Senin için mümkün mü?" sözü zarif bir faide içermektedir. Çünkü 
manası "senin buna ihtiyaç veya isteğin var mı?" dır. Bilindiği gibi akıl sahibi 
herkes bunu hemen kabul eder. Çünkü davet eden kişi onu muhtaç olduğu ve 
yararına olan şeye çağırmakta, sanki " İhtiyacı olan sensin. Arınacak sensin. Ben 
ise senin için en faydalı şeye rehber ve kılavuzum" demektedir. 

Firavun ise buna son derece büyük bir küfür ve inatla karşılık verdi .  Ken
disinin alemlerin rabbi olduğunu iddia etti. Oysa kendisinin yaratıp düzene ko
yan, takdir edip yol gösteren olmadığını biliyordu. Musa (a.s) ' ın getirdiği haberi 
yalanladı ve emre karşı geldi. Sonra bir hileye başvurdu. Askerlerine toplanma 
emri verdi. Onlar da toplandılar. Onlara seslenerek kendisinin en büyük rableri 
olduğunu söyledi .  Akılsız muamelesi yaparak onları aldattı. Onlar da itaat ettiler. 
Bunun üzerine gökleri ve yeri elinde tutan Allah (c .c) onları, güçlü ve muktedir 
bir yakalayışla yakalayıvererek ahiret ve dünyaların mahvetti. Ta ki ibret almak 
isteyenler bundan ibret alsınlar. Nitekim rablerinden korkan mü'minler bundan 
ibret aldılar. Kafirler ise azabı hak ettiler. 

Allah (c.c) bu kıssanın ardından alemlere , onları yaratmasından daha büyük, 
daha dehşetli, daha yüce ve daha yüksek bir yaratmayı delil olarak sunmakta
dır. O ise gökleri yaratması ve bina etmesi, alabildiğine yükseltip kusursuz hale 
getirmesi, gecesini karanlık yapıp ışığını çıkarması, yeryüzünü yaratıp döşeme
si, yayması ve yaratıldığı maksada hazır hale getirmesidir. Allah (c.c) topraktan 
hayvanların içeceklerini ve yiyeceklerini çıkarmış, dağları dikerek üzerinde yaşa-
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yanların sallanmaması için yeryüzünün kazıkları kılmış, yeryüzüne konuşan ve 
konuşamayan hayvanların ( insan ve diğer hayvanlar) ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve onlara faydalı olacak şeyler yaratmıştır. Hiç, bunların tümüne gücü yeten, sizi 
tekrar yeni bir yaratılışla yaratmaktan aciz olur mu? 

Şimdi sure başında yemin edilen şeylerin tekrar diriltme ,  tevhid ve peygam
berlerin doğruluğuna, bu zikredilen delil gibi delalet etmesini düşün. Asıl gaye 
de bu olduğuna göre bu hiçbir cevaba ihtiyaç duymaz. Doğrusunu Allah daha 
iyi bilir.795 

Merhum İbn Kayyim şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Her bir işi yürütmekle görevli (melek)lere yemin olsun" buyur
muştur. Sahabe, tabiin ve tefsir alimlerinden hiç biri burada kasetedilenin yıldız
lar olduğunu söylememişlerdir. Onlardan gelen rivayetler şöyledir: 

İbn Abbas -radıyallahu anh-: Bunlar meleklerdir, demiş; Ata: Allah'ın (c.c) 
öğrettiği işlerle görevlendirilmişlerdir, demiştir. Abdurrahman b. Sabit de şöyle 
demiştir: "Dünyadaki işleri düzenleyenler dört melektir. Cibril 'e rüzgarlar ve as
kerler (cihadlarında Müslüman'a yardım eden savaşçı meleklerin komutanlığını 
yapma) görevi, Mikail'e yağmurlar ve bitkiler görevi, ölüm meleğine canları alma 
görevi verilmiştir. İsrafil de onlara Allah'ın emirlerini getirir. " Cibril ' in vahiyle, 
İsrafil ' in ise sura üflemekle görevlendirildiği de söylenmiştir. 

İbn Kuteybe şöyle demiştir: "İşleri yürütenler" den kasıt haram ve helalleri 
getiren meleklerdir. Müfessirlerin görüşlerini uzun uzadıya zikreden İbn Cevzi, 
Maverdi ve İbn Atiyye gibi alimler meleklerden başka bir rivayet zikretmemiş
lerdir. Hatta İbn Atiye: "Bunların melekler olduğu dışında bir rivayet kaydetmiş 
değilim" demiştir796. Üstelik kendisi rivayetleri genişçe zikreden, Ebu Ferec'ten 
daha fazla nakil yapan bir alimdir. Öyle ki kitabında hiçbir alimin zikretmediği 
rivayetler bile bulunmaktadır. Dolayısıyla "müdebbirat"ı yıldızlar ile tefsir etmek 
Allah'a (c.c) ve müfessirlere iftiradır. Yine tefsir alimi hiçbir müfessir "İşleri ayı
ranlar'' dan kastın yıldızlar olduğunu söylememiştir. Bilakis alimler: Bunlar Rabb
lerinin izniyle melekut aleminin rızık, ecel , rahimlerde yaratma, rüzgar ve dağlar 
gibi işlerini ayırıp düzenleyen melekler olduklarını söylemişlerdir. 

İbn Atiyye şöyle demiştir: Çünkü bunların tümü Allah'a (c.c) hizmet eden 
meleklerle gerçekleşmektedir. Çünkü hepsi de farklı farklı görevlerdedirler. Ebu 
Tufeyl Amir b. Vaile şöyle demiştir: Ali b. Ebi Talib minberde iken: Allah'ın kita
bından ve geçmiş bir sünnetten ne sorarsanız size söylerim, dedi . İbn Kewa aya-

795 Tibyan fi Aksami'l-Kur'an s . 132-142 . 
796 İbn Atiye, El-Muharrar el-Veciz, ( 1 6  / 220) .  Ayrıca bk: İbn Kuteybe, Tefsiru Garibi'l-Kur'an 

s.512 .  
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ğa kalkarak, "Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, 
işleri ayıranlara andolsun ki, size vadedilen, kesinlikle doğrudur"797 ayetlerinin 
manasını sordu. Hz. Ali :  'Tozdurup savuranlar" rüzgarlar, "yükünü yüklenenler" 
bulutlardır. "Kolayca süzülenler/yüzenler" gemiler, "işleri ayıranlar" ise melekler
dir" dedi . Sonra: "Öğrenmek için sor, tartışmak için sorma" dedi. 

Ebu Ferec İbn Cevzi de böyle söylemiş ve " işleri ayıranlar" ın yani Allah ' ın 
emrettiklerini ayıran ve yönetenlerin melekler olduklarında herhangi bir ihtilaf 
zikretmemiştir. 

İbn Saib şöyle demiştir: İşleri ayıranlar (paylaşıp yapanlar) dörttür. Cibril 
vahiy getiren ve peygamberlerin düşmanlarına katı davranan, yani cezalandıran 
melektir. Mikail rızık ve rahmet meleğidir. İsrafil sur ve levh-i mahfuz görevlisi 
melektir. Azrail ise canları alan melektir. Dolayısıyla ayetin yıldızlar diye tefsiri 
müneccimler ile onların yolunu takip edenlerin tefsiridir. 798 

Allah (c .c) Firavun·a "De ki: "Sen temizlenmek istiyor musun? İster misin 
ki, sana Rabbine giden yolu göstereyim de kor kasın?" demiştir. Sözü emir değil, 
soru ve teklif üslubuyla sunmuştur. "Sen temizlenmek" diyerek temizlenme fiilini 
onun fiili olarak zikretmiş, "benim seni temizlemem" dememiştir. Aynı zamanda 
bereket, hayır ve çoğalma manalarını içeren tezekkl (tezkiye , zekat'la aynı kök
ten) kelimesini söylemiştir. Sonra "seni rabbine ileteyim" demiştir. Yani, önünde 
yürüyen bir klavuz gibi olayım . "Rabbin" diyerek de onun, kendisini yaratan, 
küçüklük, gençlik ve ihtiyarlık çağlarında rızıklandıran ve terbiye edip yetiştiren 
rabbine imanını harekete geçirmeye çalışmadır.799 

797 Zariyat: 1 -4 .  
798 Miftahu dgri's-seade s. 536, 537_ 
799 Bedaiu' l-fevaid (2/ 1 32, 133 ) .  



ABESE SÜRESİ 
[42 AyetJ 

Rahmô.n ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -4.  (Peygamber), amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ek
şitti ve çevirdi. (Resulüm! onun halini) sana kim !-ıildirdi! Belki o temizle
necek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda vsecek. 

5-7. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyor
sun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. 

8-1 0. Fakat koşarak ve (Allah 'tan) korkarak sana gelenle de ilgilen
miyorsun. 

1 1 -1 6. Hayır! Şüphesiz bunlar (ayetler), değerli ve güvenilir katiplerin 
elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukad
des sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an' dan) öğüt alır. 
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1 7. Kahrolası insan! Ne inkarcıdır! 

1 8. Allah onu neden yarnttı? 

1 9. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. 

20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 

21 . Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. 

22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. 

23. Hayır! (İnsan) Allah 'ın emrettiğini yapmadı. 

24-32: İnsan, yediğine bir baksın! Doğrusu suyu bol bol indirdik. 
Sonra toprağı yardıkça yardık. Böylece onda taneler, üzümler ve yon
calar, zeytinler ve hurmalar, sık ve bol ağaçlı bahçeler, meyveler ve ça
yırlar b itirdik. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için. 

Tefsiri : 

Allah burada, yerden çıkardığı yiyeceklere dikkat çekerek, bunu, ölümden 
sonraki çıkarışa (dirilişe) delil getirmektedir. Yani örneği örneğe delil göstererek, 
onları birbiriyle karşılaştırmaktadır.800 

33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 

34-36. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden 
ve çocuklarından kaçar. 

37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. 

38, 39. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. 

40-42. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden 
kapkara kesilmiştir. Işte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. 

800 İ'lamü'l-muvakki'!n, 1/196. 



TEKViR SÜRESİ 
[29 Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Güneş tortop edilip dürüldüğü (ışığı söndürüldüğü) zaman, 

2. Yıldızlar ardarda döküldüğü zaman, 

3. Dağlar yürütüldüğü zaman, 

4. Doğumu yaklaşmış develer, başıboş bırakıldığı zaman, 

5.  Vahşi hayvanlar biraraya toplandığı zaman, 

6. Denizler ateşlendirildiği zaman, 
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7. Nefisler eşleştirildiği zaman, 

8. Diri diri gömülen kız çocuğuna; sorulduğu zaman, 

9. "Hangi günahtan dolayı öldürüldü" diye. 

1 O. Defterler açıldığı zaman, 

1 1 .  Gök yerinden söküldüğü zaman, 

1 2. Cehennem daha da kızıştırıldığı zaman, 

1 3. Cennet de yaklaştırıldığı zaman; 

1 4. (0 zaman) her nefs, neyi hazırlamışsa bilmiş olacaktır. 

1 5. Artık başka söze gerek yok! Andederim, geri dön'üp gelenlere; 

1 6. Aka aka yuvalarına geri dönenlere, 

1 7. Geri geldiği zaman geceye, 

1 8. Nefes aldığı zaman sabaha: 

1 9. Şüphe yok ki o, çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözüdür. 

20. Büyük bir güç sahibi, Arş 'ın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki 
sahibi olan elçinin. 

21 . (Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir. 

22. Arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 

23. Anda/sun ki o, kendisini apaçık ufukta görmüştür. 

24. O, gayb(ı bildirmek)den yana cimrilik etmez. 

25. O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. 

26. O halde nereye gidiyorsunuz? 

27. O, ancak bir öğüttür; alemlere, 

28. Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere. 

29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. 

Tefsiri : 
"Allah (c.c) "Vahşi hayvanlar biraraya toplandığı zaman" buyurmuştur. 
Bu ayet-i kerime vahşi hayvanların bir araya toplanacağına dair ( ilk) delil 

olup bunun başka delilleri de vardır: 
İki: Allah "Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla 

uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta h içbir 
şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rab/erinin huzuruna getirilecek
ler" buyurmuştur.801 

Üç: Devenin, ineğin ve davarın zekatını vermeyen kimseden, bunların kıya
met günü en büyük ve en semiz bir şekilde gelip sahibini boynuzlarıyla boynuz-

801 En'am: 3 . 
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layacaklarını ve ayaklarıyla çiğneyeceklerini ifade eden hadis de bunun delilidir. 
Bu hadis sahihliğinde ittifak edilmiş bir hadistir. 

Dört: Ebu Zerr anlatıyor: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- birbirleriyle boy
nuzlaşan iki koyun gördü ve "Ey Ebu Zerr! Bunların niçin boynuzlaştıklarını bi
liyor musun?" diye sordu. "Bilmiyorum" dedim. "Ancak Allah biliyor ve arala
rında hüküm verecek" buyurdu . Bunu Ahmed b. Hanbel, Müsned' inde rivayet 
etmiştir802 . 

Beş: Allah'ın (c .c) "O gün insan ellerinin gönderdiklerine (yaptıklarına) ba
kar ve kafir: ah keşke toprak olsaydım" der"803 buyruğu hakkında varit olan 
hadisler. Buna göre Allah (c .c) vahşi hayvanları toplar, sonra bazılarının hakkını 
bazılarından kısas yoluyla alır. Sonra onlara "toprak ol" der, o da toprak olur. İşte 
o vakit kafir "Ah keşke toprak olsaydım" der. 

"Nefisler eşleştirildiği zaman . "  Yani nimet ve azapta birbirine benzer durum
da olanlar bir araya getirildikleri zaman. Ömer b. Hattab bu ayet-i kerime hak
kında: Salih salih kimseyle Cennet'te , asi de asiyle Cehennem'dedir" demiştir. 
Bunu Hasan-ı Basri, Katade ve çoğunluk söylemiştir. 

"Mü'minlerin nefisleri hurilerle, kafirlerin nefisleri de şeytanlarla eşleştirilir
ler" diyen de olmuştur ki bu birinci görüşe döner804. 

Yani : Her amel sahibi aynı veya benzer ameller işleyenlerle birlikte eşleştiri
lecektir. Birbirlerini Allah (c .c) için sevenler Cennet'te , şeytana itaat yolunda se
venler ise Cehennem' de bir araya getirilirler. Kişi, istesin veya istemesin, sevdiği 
kişiyle birlikte olacaktır. Hakim' in Müstedrek' inde ve başka hadis kitaplarında 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'den şöyle rivayet edilmiştir: "Kişi hangi toplu
luğu severse mutlaka onlarla birlikte haşrolunur, bir araya toplanır"805 

"Artık başka söze gerek yok! Andederim, geri dönüp gelenlere, aka aka yuva
larına geri dönenlere, geri geldiği zaman geceye, nefes aldığı zaman sabahaf "806 

Allah (c .c) yıldızların doğuş, akış ve batış şeklindeki üç haline yemin etmiştir. 
Bu Ali -radıyallahu anh- ,  İbn Abbas -radıyallahu anh- ve müfessirlerin genelinin görü
şüdür ki doğru olan da budur. 

802 Bunu Ahmed b . Hanbel Müsned'inde ( 1 62 /5) rivayet etmiş ,Elbanl Silsiletu'l-Ehadlsi's
Sahlha'nın . 1 967 hadisinde" (610 /4) senedi sahihtir "demiştir .Ebu Davud Tayalisi de) Ha
dis no (480 :rivayet etmiş ,Elbani Silsiletu 'l-Ehadlsi's-Sahlha'da ( 1 1 7  /4) senedinin sahih 
olduğunu söylemiştir. 

803 Nebe: 40. 

804 Celau'l-Efham s. 1 3 1 .  
805 Ahmed b. Hanbel, El-Müsned (6/ 145-160) ; Hakim, Müstedrek (4/ 384) ;  Ebu Ya'la (8/ 49, 

50) . Heysemi, Mecmeu'z-Zevfüd'de ( 1/ 37) : "Bunu o rivayet etmiştir, ravileri sikadır . . .  " 
demiştir. Ayrıca bkz: Silsiletu' l-Ehadlsi' s-Sahlha (3/ 375, 376).  

806 Tekvir, 15 - 18. 
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·•p Hunnes" ;  hanis ' in çoğuludur. (Masdarı olan) Hans büzülmek ve giz
lenmek manasına gelir. Şeytana da, kul Rabbini zikrettiğinde büzüldüğü ve içine 
çekildiği için "hannas" denmiştir. EbO Hureyre'nin -radıyallahu anh- : "fenhanestü: 
(cünüp olduğum için RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'den ) gizlendim" sözün
deki kelime de bu köktendir. 

"�: kunnes" ; kanis' in çoğuludur. Kanis künas' ının, yani evine girene denir. 
"Tekennesetu' l-mer'atu" ,  "Kadın tahtırevanına girdi" manasına, "Kenesetu'z
zıba" da "ceylan yuvasına girdi" manasına gelir. 

Cevari (akanlar) ise cariye'nin çoğuludur. Gaşiye (kaplayan) ile çoğu
lu ğavaşi gibi. Ali b .  EbO Talib: Yıldızlar gündüz gizlenir, gece ise ortaya çıkar, 
demiştir. Bu Mukatil, Ata, Katade ve diğerlerinin görüşüdür. Bunlar: Yıldızlar 
gündüz gözden kaybolur ve görünmezler. Battıkları vakit ise yuvalarına girerler. 
Bu görüşe göre tuhannisu "gözlerden uzaklaşır ve gündüzü gözlerden gizleyerek 
gizlenir" manasına gelir. 

Bunda bir görüş daha var ki o da şu: yıldızların hunnes'liği geri dönmesidir 
ki o doğrudaki hareketidir. Zira yıldızların iki hareketi vardır. Biri fiiliyle , biri ken
disiyledir. İşte hunnes' liği kendisinin dönme hareketidir. 

Bir üçüncü görüş de şöyle der: Hunnes ve kunnes diye ifade edilen şeylerin 
ikisi de battığında gizlenmesidir. Zira battığı yerde gözlerden de kaybolur. Bu 
Zeccac'ın görüşüdür. 

Yıldızların biri gizlilik, diğeri akış, bir de batma olmak üzere üç hali bulundu
ğundan Allah (c .c) onlara bu hallerinin tümüyle yemin etmiştir. Hunnes diyerek 
onun görünme haline işaret etmiştir. Çünkü gizlenmesi gözükmeden sonradır. 
Sürekli gizli halde olan şeye hunnes kökünden gelen hanese fiili kullanılmaz. İşte 
Allah (c .c) yıldızların akışlarını ve batışlarını açık, doğuşlarını ise dolaylı yönden 
ifade etmiştir. Başlangıcı doğmak olan akmasını zikretmekle yetinerek doğuşunu 
zikretmemiştir. Çünkü doğmak akmasının başlangıcıdır. 

Böylece bu yemin yıldızların doğmasını , batmasını, akmasını ve gizlenmesi
ni içermiştir. Bu ise Allah' ın (c.c) ayetlerinden ve rabliğinin göstergelerindendir. 

Bunu ceylan ve yabani inek ile tefsir edenin görüşü güçlü bir çok yönden 
kuwetli değildir: 

Bir: Gezegen yıldızların bu halleri en büyük ayet ve ibrettir. 

İki: Yeryüzündekilerin tümü bunları gözlem ve görme yoluyla bilmekte or
taktırlar. 
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Üç: İnek ve ceylanın gözlerden tamamen kayboldukları hali yoktur. Bilakis 
bunlar arazilerde hep ortadadırlar. 

Dört: Bu ayet-i kerimeyi bununla tefsir edenler şöyle demişlerdir. Bunların 
hunı1s'u gizlenme manasına gelmemektedir. Vahidi şöyle demiştir: Bu burundaki 
hunneslik halidir. Hunneslik burnun basık ve kısa olmasıdır. İnek ve ceylanın bu
runları da basık ve kısadır. Ancak ineğinki normal, ceylanınki daha basıktır. Burnu 
basık olduğu için de ona hansa denmiştir. Bilindiği gibi bu, üzerinde düşünmeyi 
gerektiren kapalı bir şey olup insanların çoğu bilmemektedirler. Yüce Rabb'in 
yemin ettiği şeyler ise ancak bilgide tüm insanların ortak oldukları açık ve belli 
şeyler olur. Burun çekikliliği ise inek ve ceylanda insanınkinden daha mükemmel 
ve dengeli değildir. Dolayısıyla insanın burnundaki delil daha açıktır. 

Beş: Yıldızların yuvalarına çekilmeleri kuşların ve diğer hayvanların kendile
rini korumaya aldıkları yuvalarına çekilmelerinden daha büyük ve açık değildir 
ki onunla yemin etmek gereksin . 

Altı: Hunnes ceylanın çoğulu olsaydı "huns" demek gerekirdi .  Çünkü huns 
ahnes' in çoğuludur. Hamra ile humr gibi .  Ancak çoğulu fu'al (� ) vezninde ge
lince ceylan veya ineğin çoğulu olması imkansızlaşıp hanis' in çoğulu olduğu ke
sinleşti . Şahid ve şuhhed, sfüm (oruç tutan) ve suvvem, kaim (namaz kılan) ve 
kuvvem ile benzerleri gibi .  

Yedi: Rabb tealanın ineklere ve ceylanlara yemin ettiği kesin olmadığı gibi, 
Kur'an' ın örf ve adetinde de (bilinegeldik üslubunda) böyle bir şey yoktur. Allah 
(c .c ) ancak her cinsin en üstüne yemin eder. Mesela nefislere yemin ettiğinde 
onların en yücesi olan insan nefsine yemin etmiş, kelamına/sözüne yemin etti
ğinde en değerli ve yücesi olan Kur'an'a yemin etmiştir. Yüceler alemine yemin 
ettiğinde onların en değerlisi olan semaya, onun Güneş, ay ve yıldızlarına yemin 
etmiştir. Zamana yemin ettiğinde en değerli zaman olan on geceye (Ramazan' ın 
son on gecesi) yemin etmiştir. Allah (c .c) başka şeylere (en üstün olmayana) ye
min etmek istediğinde de onu genele eklemiştir. "Hayır, gördüğünüze ve görme
diğin ize and ederim ki "807 ve (Rası1lullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bir kıraatine 
göre) "Erkek ve dişiden ibaret olan iki çifte yemin olsun ki "808. 

Sekiz: Yeminin gece ve gündüz ile zikredilmesi bunların yıldızlar olduklarını 
göstermektedir. Yoksa ineğin, gece ile sabahın zikredildiği bir yeminde onlarla 
birlikte zikredilmesi uygun değildir. Nitekim Ebu İshak da bunların yıldızlar oldu
ğuna bunu delil getirmiş ve : burada vahşi hayvanlardansa yıldızların zikredilmesi 
daha uygundur, demiştir. 

807 Hakka: 38, 39. 
808 Necm: 45. 
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Dokuz: Allah (c .c ) bunu kastetmiş olsaydı açıklar ve ona delalet eden bir şey 
zikrederdi .  "Cevarl: akanlar"dan gemileri kastettiğinde buyurduğu gibi: "Deniz
de yürüyen yüce dağlar gibi gemiler O'nun varlığın ın delillerindendir. "809 Burada 
ise, ne lafız ne de sözün gelişinde bunların inekler ve ceylanlar olduklarına dair 
h içbir gösterge yoktur. Bilakis, zikrettiğimiz yönlerden, yıldızlar olduklarına dela
let eden şeyler vardır. 

On: Yemin edilen yolculara rehber, şeytanlara taş mesabesindeki yıldızlar ile 
üzerine yemin edilen alemlere h idayet rehberi, kalplerin süsü, şeytanın şüphele
rini çürütücü Kur'an arasında, inekler ve ceylanlar ile Kur'an arasındaki ilişkiden 
daha sıkı bir ilişki vardır. Doğrusunu Allah daha iyi bilir. 

Gecenin "as' ase"sinden kastın onun gelişi mi yoksa gidişi mi olduğu husu
sunda farklı görüşler söylenmiştir. Çoğunluğa göre "gitmesi ve kaybolması" dır. 
Bu Ali ve lbn Abbas ile öğrencilerinin görüşüdür. Hasan-ı Basri ise bunu karanlı
ğıyla gelmesi ile tefsir etmiştir ki bu Mücahid' den yapılan iki rivayetten biridir. 

Gecenin gelmesi manasını tercih edenler şöyle demişlerdir: Allah (c .c) ge
cenin de gelmesine gündüzün de gelmesine yemin etmiştir. Zira "Nefes aldığı 
zaman sabaha" yemini gecenin as'as' ının karşısında zikredilmiştir. Bunlar: Bu 
yüzden Allah (c .c) "Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman gece"ye, "Açılıp aydın
lattığı zaman gündüz" e ve "kuşluk vakti" ne yemin etmiştir. Gecenin ortalığı 
kaplaması, onun "as'ase" ı gibi, gündüzün açılıp aydınlanması da sabahın nefes 
alması gibidir. Çünkü bu onun evveli ve başlangıcıdır. 

Bunun gecenin geçip gitmesi manasına geldiğini tercih edenler ise buna 
"Hayır hayır (öğüt almazlar). Ay'a, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta 
olan sabaha andolsun ki "810 ayetini delil getirmişlerdir. Allah (c .c } gecenin git
mesine ve sabahın aydınlanmasına yemin etmiştir. Bu ise gecenin "as' asesi" ile 
sabahın nefes alması gibidir. Şöyle demişlerdir: Yeminin, gecenin gitmesine ve 
gündüzün gelmesine yapılması en iyisidir. Çünkü o bunun hemen arkasındadır. 
Dolayısıyla (Allah ' ın kudret ve yüceliğine) daha büyük delil ve (alan için) daha 
büyük ibrettir. Gecenin gelmesi ve gündüzün gelmesi ise farklıdır; zira Kur' an' da 
bunlara yemin bilinmemektedir. Hem de ikisi arasında uzun bir zaman vardır. 
O yüzden bunun gidip diğerinin ara vermeden hemen ardından gelmesi daha 
derin bir manadır. Allah (c .c) bunun zayıflama ve gitme halini, diğerinin kuv
vetlilik ve nefes alıp verme halini zikretmiştir. Sabah soluyarak gelince gecenin 
karanlığını kovar ve her soluduğunda gece önünden kaçıp gider. Asıl isabetli 
görüş budur. 

809 Şura: 32. 
810 Müddessir 32-34. 
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Allah (c.c) "Şüphe yok ki o, çok şerefli bir elçinin (getirdiği) sözüdür. Büyük 
bir güç sahibi, Arş' ın sah ibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan elçinin. 
(Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir.Arkadaşınız (Muham
med) bir deli değildir" (Tekvir : 1 9-21 buyruğunun tefsiri: 

Allah (c .c) daha sonra üzerine yemin ettiği şeyi zikretmiştir ki o da Kur'andır. 
Onun değerli bir elçinin sözü olduğunu söylemiştir. Burada o, ihtilafsız Cebrail 
(a .s) 'dır. Çünkü daha sonra kastın o olduğunu kesinleştiren bir sıfatını z ikret
miştir. 

Hakka suresindeki değerli elçi ise Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-'dir. 
Çünkü Allah (c .c) daha sonra düşmanlarının, bunun kendi sözü olduğu iddiasını 
yalanlayarak şöyle buyurmuştur: "Ve o, b ir şair sözü değildir. Ne de az iman edi
yorsunuz ! Bir kCıhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz1 "81 1 

Böylece Allah (c .c) "değerli" vasfını bazen melek elçiye, bazen insan elçiye 
nispet etmiştir. Bunun her birine nispeti kendinden üretme değil, bildirme ve teb
liğ etme yönündendir. Aksi taktirde bu iki n ispet birbiriyle çelişir. Elçi (rasul) ke
limesi de buna delalet eder. Çünkü elçi kendisini gönderenin sözünü tebliğ eder. 
Bu da bunun Cebrail (a .s) ile Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' i gönderenin 
sözü olup her birinin Rabb' inden tebliğ ettiği hususunda açıktır. Dolayısıyla bu, 
tebliğ edici olma yönüyle tebliğcinin, gerçekten konuşan itibariyle ise Allah' ın 
(c .c) sözüdür. 

Böylece Allah ' ın (c .c) Kur'an' ı konuşuyor olmasını inkar edenlere rahat
lık yoktur. Her iki ayetteki söz Allah'ın sözüdür. Hatta bu iki ayet onun Rabb 
teala'nın sözü olup iki değerli elçinin onda sadece tebliğ rollerinin olduğuna en 
büyük delillerdendir. Çünkü Cebrfül (a .s) Allah'tan , Muhammed -sallallahu aleyhi 
vesellem- de Cebrail (a .s) ' dan işitmiştir. 

Allah (c.c) melek elçisini burada "değerli, çok güçlü, Arş ' ın sahibinin nezdin
de yüksek bir mevki sahibi olan, göklerde itaat edilen ve güvenilir elçinin" diye 
nitelemiştir. Bu beş nitelik Kur'an' ın senedinin sağlam ve Muhammed' in -sallallahu 
aleyhi vesellem- Cebrail' den (a.s) onun da alemlerin Rabbinden işitmesiyle olduğu
nu ortaya koyma içermektedir. Bu senedin yüce ve büyüklüğüne Allah'ın (c.c) 
bizzat kendisinin onayı yeter. 

Birinci sıfat: Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' e getiren elçinin, düş
manlarının söylediği gibi şeytan değil, değerli ve asil biri olduğu . Zira şeytan pis, 
pislenmiş, alçak, çirkin görünümlü, hayır ve iyilikten yoksun , içi dışından kötü 
dışı içinden çirkin ,  ne kendinde ne yanında hiçbir güzellik bulunmayan, kısaca 
faziletlerden son derece uzak olan kişidir. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' e 
Kur'an' ı getiren elçi ise değerli, görünümü güzel, sureti hoş, iyiliği bol, kendisi 

8 1 1  Hakka: 4 1 ,  42 . 
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hoş ve hoş kılınmış olup hoş kimselerin de muallimidir. Yeryüzündeki tüm hida
yet, ilim, marifet, iman ve iyilik Rabbinin onun eliyle maddi ve manevi asaletin 
zirvesidir. 

İkinci nitelik: Güçlüdür. Nitekim başka bir yerde Allah (c .c) onun için "O'na 
(Muhammed'e) çok güçlü olan öğretti" buyurmuştur812 . Bunda birkaç hususa 
işaret vardır: 

Bir: Cebrail (a .s) güçlülüğü sayesinde, şeytanların kendisine yaklaşarak va
hiyden herhangi bir şeyi ele geçirmelerinden, onda ekleme ve çıkarma yapmala
rından korur. Hatta Şeytanlar onu gördüklerinde yaklaşmayıp kaçarlar. 

İki : O elçi (a.s) sizin yalanladığınız peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- dos
tu, destekçisi ,  seveni ve yardımcısıdır. Nitekim Allah (c .c) "Ve eğer Peygamber'e 
karşı b irbirinize arka verirseniz bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Ceb
rail ve m üminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır. "813 
Her kim böylesi güçlünün dostu, yardımcısı, destekçisi ve öğreticisi ise o doğru 
yola ermiş muzaffer biridir. Allah ona yolu gösterecek ve yardım edecektir. 

Üç: Bu elçiye -sallallahu aleyhi vesellem- düşmanlık eden onun arkadaşı ve dostu 
Cebrail 'e  (a.s) düşmanlık etmektedir. Kim de güçlü kuvvetli birine düşmanlık 
ederse kendisini helaka maruz bırakmıştır. 

Dört: Cebrail (a.s) güçlü olması sebebiyle emredildiklerini gerçekleştirmeye 
muktedirdir, ondan aciz kalmaz. Emin olması sebebiyle de emanetini emredildiği 
gibi ulaştırır. Böylece asıl kuvvetli ve emin olan odur. Sizden biri bir mektup ulaş
tıracak veya işini üstlenecek veyahut vekili olacak vs. birini seçtiğinde buna gücü 
yetecek ve yaptığında güvenilir birini seçer. Bu iş kendisi açısından son derece 
önemli ise onun için kuvvetli , güvenilir, saygıdeğer ve katında üstün değeri olan, 
insanlar tarafından itaat edilen birini seçer. Nitekim Allah (c.c) kulu Cebrfül' i de 
(a.s) bu sıfatlarla nitelemiştir. 

Bu elçi gönderenin , elçinin, gönderilen mesajın ve kendisine gönderilenin 
değer ve kıymetini göstermektedir. Zira Allah (c .c) bunun için asil, kuvvetli ve 
katında büyük değeri olan, mele-i a' lada itaat edilen, gerçekten güvenilir birini 
seçmiştir. Zira krallar önemli işlerinde ancak değerli ve yüksek mevki sahibi olan 
eşraftan kimseleri gönderirler. 

Allah' ın (c.c) ''Arş' ın sahibinin nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan" (Tek
vir: 20) buyruğu: 

812 Necm: 5. 
813 Tahrim: 4 .  
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Yani yüksek mevki ve değeri olan . Zira Cebrail (a.s) meleklerin kendisine en 
yakın olanıdır. "Arş sahibinin nezdinde" ifadesi Cebrail' in yüksek mertebesini 
göstermektedir. Çünkü o (a.s) Arş' ın rabbine yakındır. 

Allah ' ın (c.c) "(Üstelik) orada kendisine itaat edilendir, oldukça emindir"814 
buyruğunda, Cebrfül'in (a.s) askerlerinin ve yardımcılarının onları arkadaşı ve 
dostu Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' e yardım için çağırdığında ona itaat 
ettiklerine işarettir. Bunda şuna da işaret edilmektedir: : "Sizin yalanladığınız ve 
düşmanlık yaptığınız bu kimse, Cebrfül ' in (a .s ) gökte itaat edilen olduğu gibi ,  
yeryüzünde itaat edilen olacak ve her bir elçi bulunduğu yerde ve kavminde itaat 
edilen olacak. "  Bunda onun kavmi arasında itaat edilen krallar gibi olduğuna 
binaen ona saygı ve tazim vardır. Zira böylesi büyük bir iş için ancak böylesi itaat 
edilen kral seçilir. 

Cebrail ' in (a .s )  eminlikle nitelenmesinde taşıdığını korumasına ve gereği şe
kilde yerine ulaştırmasına işaret vardır. 

Allah (c .c) daha sonra beşerden elçisini düşmanlarının söylediklerinden ten
zih ederek ve arındırarak şöyle buyurmuştur: "Arkadaşın ız {Muhammed) bir deli 
değildir. "815 

Bu onların, dilleriyle zıttını söyleseler de, bildikleri ve şüphe etmedikleri bir 
şeydir. Zira kendilerinin yalancı olduklarını biliyorlardı . 

Allah' ın (c .c ) ''Anda/sun ki o, kendisini apaçık ufukta görmüştür. O, gayb(ı 
bildirmek)den yana cimrilik etmez. O, kovulm uş şeytanın sözü de değildir. O 
halde nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir: 23-26) buyruğu . 

Allah (c .c) daha sonra RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  Cebrfül' i  (a.s) 
gördüğünü haber vermiştir. Bu Cebrfül ' in -sallallahu aleyhi vesellem-, felsefeciler ile 
taklitçilerinin söyledikleri gibi onun "aktif akıl" olmayıp, gözle görülebilen ve id
rak edilebilen varlık dünyasında mevcut ve var biri olduğu manasına gelir. Felse
fecilere göre Cebrail (a .s ) ' ın hakikati gerçek dünyada varlığı olmayan ve sadece 
zihinlerde bulunan bir hayaldir. Bu, felsefecilerin tüm peygamberlere ve takipçi
lerine muhalefet ettikleri ve bu sebeple tüm dinlerden çıktıkları hususlardandır. 

Onun için RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in Cebrfül ' i (a .s ) gördüğünü 
onaylamak ve ortaya koymak Allah' ı  (c .c) gördüğünü onaylamak ve ortaya koy
maktan daha önemliydi .  Çünkü Cebrail (a .s) ' ı  görmek imanın temelidir. Ona 
inanmadıkça mü'min olunamaz ve inkar eden kesinlikle kafir olur. Onun Rab
bini (c.c) görmesi ise ihtilaflı husustur ve en azından kafir olmayacağında ittifak 

814 Tekvir, 2 1 .  
8 1 5  Tekvir: 22. 
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vardır. Nitekim bir grup sahabe onun Allah' ı  (c .c) görmediğini açıkça ifade et
mişlerdir. Osman b. Said Darimi sahabelerin bunda görüş birliğinde olduklarını 
söylemiştir. 

Böylece biz Rası'.'ılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in Cebrail' i (a.s) görmesinin 
ortaya konmasına yüce Rabbini görmesinin ortaya konmasından daha çok 
muhtacız. Rabb tealayı görmek Cebrail ve başkalarını görmekten daha büyük 
bir hadise olsa da, peygamberliğinin hak ve gerçek olduğunun ispatı kesinlikle 
ona bağlı değildir. 

Allah (c .c) daha sonra her iki elçisini ; birini "konuşması" yönüyle, diğerini 
ise onun gerektirdiğine ve peygamberliğin hedefine ters düşen cimrilik, pintilik, 
değiştirme ve tahrif demek olan ve zan altında bırakmayı gerektiren "gizlemeden 
uzaklığı" yönüyle yüceltmiş ve şöyle buyurmuştur: O, gayb (ı bildirmek)den yana 
cimrilik etmez. "  

Çünkü mesajın hedefi ancak şu iki şeyle gerçekleşir. Biri onu gizlemeden 
ulaştırmak, diğeri ise h içbir ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi ulaştırmak. 
Dolayısıyla buradaki iki kıraat iki ayet gibidir8ı6. Zira biri -datla okunanı- "cim
rilikten tenzih" manasını ifade etmektedir. Zira danln cimri demektir. "Danintu 
bih , Edannu bih" ,  vezin ve mana itibariyle aynen "bahiltu bih, ebhalu bih" (cim
rilik yaptım, yapıyorum) gibidir. Cümeyl b. Muammer' in şu şiiri bu türdendir: 

Değerli antik eşyalarda cömertlik yapıyorum, ama. 

Senin sırrını başkalarına vermede cimriyim (j::.....b ) .  
İbn Abbas -radıyallahu anh- ayetin tefsirinde : Allah ' ın (c .c) indirdiklerinde cimri 

değildir, demiştir. Mücahid ise : Onlara bildiklerini aktarmada cimri değildir, de
miştir. 

Müfessirler buradaki gaybın Kur'an ve vahiy olduğunda icma etmişlerdir. 
Ferra: Kendisine paha biçilmez değerdeki göğün haberleri geliyor da, onda size 
cimrilik yapmıyor, demiştir. Bu nefis bir manadır. Çünkü nefislerin normalde 
huyu değerli şeylerde, özellikle kıymetini bilmeyen, onu ve bulunduğu kişiyi ye
ren kimselere karşı cimri davranmaktır. Bununla birlikte bu peygamber en değer
li ve en yüce şey olan vahiyde size karşı cimrilik yapmamaktadır. Ebu Ali el-Farisi 
şöyle demiştir: Manası şöyledir: "Ona vahiy gelince hemen açıklar, haber verir 
ve açığa çıkarır. Kahinin, sahip olduğu bilgileri karşılığında para almak için gizle
mesi ve saklaması gibi gizlemez . "  

Bunda bir mana daha var k i  o da şudur: O -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
haber verilen gayp bilgisine tamamen güvenmektedir. Onun için bozulmasından 
ve haber verdiğinin tersi çıkmasından korkmamaktadır. Ama kahinler ve başkaları 

8 1 6  İbn Kesir, Ebu Amr ve  Kesai ··A· zanlı, töhmetli" ;  Nafi, Asım, İbn Amr ve  Hamza ise 
"� cimri" okumuşlardır. İbn Mücahid, el-Kıraat, s. 673. 
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gaypla ilgili verdikleri haberlerde bundan korkarlar. Zira kendilerine haber veren
lerin yalanları doğrularından kat kat fazladır. Onlardan biri bir haber söylediğinde 
ona güvenemez, yalan olduğunun ortaya çıkmasınrlan korku içinde olur. 

Dolayısıyla peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- en büyük gaypları kendisi
ne güven içinde, üzerinde ısrarlı , her bir toplulukta açığa çıkararak, onun doğru 
olduğunu tekrar tekrar söyleyerek, onunla düşmanlar kazanma pahasına haber 
vermesi onun doğru olduğunun en büyük delillerindendir. 

"bizanln" şeklinde okuyanlara gelince; buna göre ayetin manası "itham edi
len değildir"dir. Mesela "zanentu zeyden" cümlesi "Zeyd'i itham ettim" manasına 
gelir. Bu, "his ve idrak" manasındaki "zan" değildir. Çünkü o iki mef'ul (tümlec) 
alır. Zanin' in itham manasındakin örneklerinden biri Ebu Ubeydenin şu şiiridir: 

Allah' ın kitabına andolsun ki, kinimden terk etmedim . 

Fakat seven aşık hep itham edilir. 

Ayetin manası şöyledir: Bu elçi Kur'an'a karşı kötü bir şeyle itham edile
cek biri değildir. Bilakis emindir; ona ne ekleme yapmakta, ne de ondan bir 
şey çıkarmaktadır. Buna göre zamir Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem- ' e döner; 
çünkü melek elçinin emin olduğu daha önce geçti . Allah (c .c) sonra "Sizin ar
kadaşınız deli değildir" , daha sonra da "O -yani arkadaşınız- itham edilecek ve 
cimri biri değildir. " buyurdu . 

Ebu Ubeyde, şu iki manadan dolayı zanln kıraatını tercih etmiştir: 

Bir: Kafirler onu cimrilikle suçlamamışlar, sadece itham etmişlerdir. Dolayı
sıyla hain olmadığını ifade cimri olmadığını ifadeden daha evladır. 

İki: Ayette (danin/zanin gayb kelimesine ala ile müteaddi gelmiş ve) "ale ' l 
ğayb : gayp üzerine" denmiştir. Kasıt cimrilik olsaydı "bi' l-ğayb" denirdi .  Çünkü 
"filan şeyde cimri" denmek istendiğinde "danln bi keza" denir, "danln ala keza" 
dendiği azdır. 

Ben derim ki : Bunu destekleyen bir husus da şudur: Allah (c .c) Hz. 
Peygamber' i -sallallahu aleyhi vesellem- melek elçisi gibi emanetle nitelemiş, Cebrail ' i  
(a.s) emin diye nitelediği gibi Hz. Peygamber' in de hain olma şüphesini def et
miştir. Bunu destekleyici bir diğer husus şudur ki; Allah (c .c) gayptan gelecek 
haberlerle ilgili olarak her türlü yalan ihtimallerini ortadan kaldırmıştır. Çünkü 
söylediği şey yalansa; bu ya kendinden veya ona öğretendendir. Kendindense; 
ya kasten veya kasıtsız yapmıştır. Öğretenden ise kendisi kovulmuş şeytan de
ğildir. Kendinden ve kasten ise güvenilir değil onun zıttı haindir. Kendinden ve 
kasıtsızsa delidir. Böylece Allah (c.c) bu ihtimallerin tümünü peygamberinden 
kaldırmıştır. 
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Böylece Allah (c .c) Kur'an' ın rivayet zincirini son derece büyük bir ifadeyle 
temize çıkarmıştır. Onun için Allah (c .c) "O, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. " 
buyurmuştur. Bu, şeytanın öğretmesi olmadığı gibi onun buna gücü de yetmez. 
Ayrıca Allah' ın (c .c) "O'nu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez; 
zaten güçleri de yetmez"817 buyurduğu gibi bu ona yakışmaz da. Böylece Allah 
(c.c) bunu Hz. Peygamberin yapma, şeytanlardan isteme ve onların da buna güç 
yetirme ihtimallerini ortadan kaldırmıştır. Şeytanlar, deliler ve hainlerin halleri ile 
peygamberlerin halleri hakkında en az tecrübeye sahip kişi bile bundan şek ve 
şüphe etmez. Bilakis, bunların birbirlerine, zıtların birbirine olan zıtlığı gibi zıt ve 
ters şeyler olduklarını kesin olarak bilir. Hatta akıl iki şeyin birbirine uzaklık ve zıt
lığını, gözün ışık ile karanlığın birbirine zıtlığından daha net görür ve idrak eder. 
Onun için Allah (c .c ) , peygamberlerin davası ile şeytanların davası arasındaki bu 
açık fark ortaya çıktıktan sonra hala küfründe devam edeni azarlayarak "O halde 
nereye gidiyorsunuz?" (Tekvir: 26) buyurmuştur. 

Ebu İshak şöyle tefsir etmiştir: Size anlatılan bu yoldan daha açık hangi yola 
gireceksiniz ki? ! 

Ben derim ki: Bu, "gerektirme" yönteminin en güzel ve en net örneğidir. 
Seni dinleyene hakikati söyler, sonra ona "Bundan başka ne söylüyorsun . 
Bundan farklı ne görüşün var?" dersin. Nitekim Allah (c .c) "Onlar artık bun
dan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?"818 ve ''Artık A/lah 'tan ve O'nun 
ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?"819 buyurmuştur. Dolayısıyla seçe
nekler hak ve batıl, hidayet ve dalalet ile sınırlıdır. Hidayet ve hakikatten ayrıldı
ğınızda yöneleceğiniz yön hangisi, gideceğiniz yer neresidir? 

"O, ancak bir öğüttür; ôlemlere, aranızdan dosdoğru yolda gitmek iste
yenlere. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe de siz dileyemezsin iz. " 
(Tekvir: 27-29). 

Allah (c .c) daha sonra Kur' an' ın alemler için bir öğüt olduğunu ifade bu
yurmuştur. Allah (c .c) başka bir yerde onun "müttakiler için bir hatırlatıcı ve 
nasihatçı" olduğunu, başka bir yerde "Peygamberi ve kavmi için hatırlatıcı ve 
nasihatçi" olduğunu ifade etmiştir. Başka bir yerde ondan sadece "zikr'' , başka 
bir yerde "mübarek zikr" , bir başka yerde de "zikir sahibi, yani nasihatçi" diye 
bahsetmiştir. 

Bunların tümü bir araya getirildiğinde genel ve özel nasihatçiden ve hatır
latıcıdan kastın ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü Kur'an kullara dünya ve 

817  Şuara: 2 10, 2 1 1 .  
818 Mürselat: 50. 
819 Casiye: 6. 
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ahiretlerindeki faydalarına olan şeyleri, başlangıç ( ilk yaratılış) ve sonu (ahiret) , 
Rabb teala'yı , O'nun isimlerini, sıfatlarını ,  fiillerini, kulları üzerindeki haklarını 
hatırlatmaktadır. Yapmaları için hayırları, kaçınmaları için şerleri hatırlatmak
tadır. Kendi nefislerini, hallerini ve nefislerinin felakete sürükleyici özelliklerini, 
nelerle kemale ereceğini anımsatmaktadır. Onlara düşmanlarını, düşmanlarının 
ne istediğini, tuzaklarından nasıl korunabileceklerini, onlara hangi kapılardan 
ve yollardan geldiklerini hatırlatmaktadır. Onların fakir ve Allah'a (c .c) muhtaç 
olduklarını ,  ona mecbur olup bir nefes dahi onsuz edemeyeceklerini hatırlatmak
tadır. Onlara olan nimetlerini hatırlatmakta, bunlar yoluyla ulaşabilecekleri daha 
büyük nimetlere davet etmektedir. Onlara azabını ve şiddetli yakalayışını ,  emri
ne karşı gelen ve peygamberlerini yalanlayanlardan intikamını hatırlatmaktadır. 
Onlara müfakat ve cezasını anımsatmaktadır. 

Onun için Allah (c .c) kullarına, kitabında zikrettiği şeyleri hatırlamalarını em
retmektedir: "Tur dağının altında, size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunan
ları daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz (demiştik de)" 820. Böyle olduğuna 
göre onu anmaya ve hatırlamaya en çok ve ilk layık olan kendisine indirilendir, 
sonra hatırlamaları için indirilen kavmi, daha sonra hatırlamaları için indirilen 
tüm mü'minlerdir. Hatırlatıcı olmasında özellikle müttakilerin zikredilmesi onu 
hatırlamada asıl istifade edenlerin onlar olması sebebiyledir. 

Kur'an' ın "zu'z-zikr: hatırlatma ve nasihat sahibi" diye nitelenmesi hatırlat
malar içermesindendir. Zira hatırlatma ve nasihatları asıl içeren odur. Nasihat 
ondadır. Kendisi zikirdir ve zikir ondadır. Kendisi hidayet olduğu gibi hidayet de 
içermektedir. Şifadır ve şifa kendisindedir. Rahmettir ve rahmet ondadır. 

"O, ancak bir öğüttür, alemlere. Aranızdan dosdoğru yolda gitmek iste
yenlere" (Tekvir: 27,28) . 

"Aranızdan dosdoğru yolda gitmek isteyenlere" ,  "alemler"' den bedeldir. Bu, 
parçanın tümden bedeli türündendir. Ayet-i kerime ,  bedelin , iki özel/maksud 
amilin zikri gücünde olduğuna en güzel delildir. Çünkü "tüm alemler için ha
tırlatıcı oluşu" yönü "doğru yol üzere olanlar için hatırlatıcı oluşu" yönünden 
farklıdır. Çünkü bu genel için "nasihat alabilme kabiliyeti" şeklinde bir nasihat, 
doğru yoldakiler için ise bilfiil nasihat alma ve faydalanma" şeklinde bir nasihat
tır. Bedel bedel olduğu şey (asıl) dan daha dar olduğu gibi, onda gizli amil de 
bedel olduğu şeydeki telaffuz edilen amilden daha dardır. Bu ise şarttır. Bunun 
üzerinde düşün! 

820 Bakara: 63 . 
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"Sizden dileyenlere" cümlesi, "kulun hiçbir dilemesi yoktur" veya "onun 
dilemesi sadece fiilin meydana gelmesinin alametidir, ikisi arasında sebebiyet 
ilişkisi olmaksızın sadece normal bir birliktelik bağı vardır" diyen cebriyecilere 
reddiyedir. 

"Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe dileyemezsin iz" (Tekvir: 29) buyru
ğu da "kulun dilemesi fiili meydana getirmede, Allah' ın dilemesine bağlı olmak
sızın, tamamen bağımsızdır. Bilakis kul ne vakit bir şeyi yapmayı dilerse meyda
na getirir" diyen kadercilere reddiyedir. Onlara göre kulun fiilinin Allah' ın (c .c) 
dilemesine bağlı olması imkansızdır. Bilakis o Allah' ın iradesi olmaksızın yapar. 

Böylece ayet-i kerime iki fırkanın görüşünü çürütmektedir. 

Bu iki ayette şeriat ile kaderin varlığına, sebepler ile sonuçlara, kulun fiili 
ile onun Rabb' inin fiiline dayanmasına işaret vardır. Her birinde kulluğun ken
dine özgü bir yönü vardır. Birinci ayetteki kulluk çalışma, tüm gayretini ortaya 
koyma, seçme ve çabalama, ikinci ayetteki kulluk ise Allah' tan yardım dileme, 
O'na tevekkül ve iltica etme, yardımın gelmesi için dua etme, Allah dilemedikçe 
kendisinin hiçbir şey bilemeyeceğini, O yapmadıkça hiçbir şey yapamayacağını 
bilmedir. 

"Alemlerin rabbi" bunların tümünü kapsamaktadır. Bunlardan birini geçer
siz sayan Allah' ın (c.c) tam rabliğini inkar etmiş ve geçersiz saymış olur. Başarı 
ancak Allah ' ın yardımıyladır.82 1 

821 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an , s . 1 14-132. 



İNFİTAR SÜRESİ 
[19 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -5.  Gökyüzü yarı ldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldı
ğı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gön
derdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıkların ı  b ir bir anlar. 

6-8. Ey insan! Seni yaratıp sen i düzgün ve dengeli kılan, seni istediği 
bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 

9. Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı ya/anlıyorsunuz. 

1 0-12: Gerçekten üzerin izde koruyucular, değerli yazıcılar vardır. 
Yapmakta olduğunuz her şeyi bilirler. 

Tefsiri: 

Yani bu değerli koruyucu ve yazıcılardan utanın ve onlara saygı duyun. Ben
zerlerinizin sizi görmesinden haya ettiğiniz fiilleri yaparken onların sizi görmele
rinden sakının . Zira melekler de insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden rahatsız 
olurlar. İnsan, kendi huzurunda fenalık yapılmasından ve günah işlenmesinden 
rahatsız olursa, -belki kendisi de benzer şeyler yapmış olabilir- o değerli yazıcı 
melekler rahatsız olmaz mı? Allah yardım etsin.822 

822 El-Cevabü'l-kafi, s .  159. 
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1 3, 1 4. Hiç şüphesiz iyiler, n imetler içinde (Cennette); kötüler de 
Cehennem ' dedirler. 

Tefsiri: 

Bu ayetin sadece ahiret hayatıyla ilgili olduğunu sanma. İyiler, her üç hayatta 
da nimetler içindedir. Aynı şekilde kötüler de her üç hayatta Cehennem' dedirler. 
Dünyadaki hangi lezzet ve nimet, iyi kalplilikten ,  gönül rahatlığından, yüce Rab
bini tanımaktan, O'nu sevmekten, O'na uygun davranışlarda bulunmaktan daha 
güzel ve tatlıdır? Gerçekte temiz ve selim bir kalple yaşanan hayattan başka bir 
hayat var mı? Nitekim Yüce Allah , dostu Hz. İbrahim'in temiz bir kalp sahibi 
olmasını övmüş ve şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh 'un) 
mi/Jetinden idi. O da Rabbine temiz bir kalple gelmişti . "823 

İbn Kayyim, başka bir yerde bu ayet hakkında şunları söyler: Bu ayetlerin 
sadece ahiret hayatındaki nimet ve azap ile sınırlı olduğunu sanma. Aksine nimet 
ve azap, her üç hayat için yani dünya, berzah ve karar yurdu olan ahiret hayatı 
için geçerlidir. İyiler, bu üç hayatta da nimetler içinde; kötüler de azap ve sıkın
tılar içindedirler. Kalp ve gönül nimetinden başka nimet mi var? Kalp ve gönül 
azabından başka azap mı var? Hangi azap, korku, keder, üzüntü ve gönül darlı
ğından; Allah'tan ve ahiret hayatından yüz çevirmeden, O'ndan başkasına gönül 
bağlamadan, Allah' la bağları koparıp şaşkın bir şekilde her vadide dolaşmadan 
daha şiddetlidir. İnsanın Allah'tan başka gönül bağladığı ve sevdiği her şey, ona 
en kötü azabı tattırır. 824 

Yazar başka bir yerde ise ayet hakkında şöyle der: Bu ayet, iyi ve temiz 
kalpliliğin dünya nimetlerini gerektirdiğine, kötülerin de Cehennem'de olduğu
na işaret etmektedir. Yine ayet, kötülük yapanın bu fiilinin dünya Cehennemini 
gerektirdiğine işaret ediyor. Fakat 'Bununla, ahiretteki büyük nimet (Cennet) ve 
Cehennem kastedilmektedir' denilebilir. O zaman denilir ki: "O, ayetin işareti ile 
anlaşılmaktadır. Açık olan da odur. "825 

823 Es-Saffat, 37/84. El-Cevabü'l-kafi, s. 1 78-179. 
824 El-Cevabü'l-kafi, s .  109. 
825 El-Kelam ala mes'eleti's-sima', s .  396. 

--
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15. Din günü oraya sürülürler. 

1 6. Oradan bir daha çıkamazlar. 

1 7. Din günün ün ne olduğunu bilir misin sen? 

18. Hem din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? 

1 9. O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O gün yetki sadece 
Allah 'ındır. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ölçü ve tartıları eksik yapanların vay haline! 

2. Onlar ki insan lardan ölçü ile aldıklarında tam alırlar. 

3. Ama onlara ölçü yahut tartı ile verdiklerinde eksik verirler. 

4. Bu kimseler muhakkak tekrar diriltilecek/erini  zan dah i  etmiyorlar 
mı; 

5. Büyük bir gün için ? 

6. O günde insanlar alemlerin Rabbi huzurunda duracaklardır. 

7. Sakının (bu işten). Çünkü günahkarların kitabı (amel defteri) mu-
hakkak ki "Siccfn''dedir. 

8. "Siccfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

9. O, yazılmış bir kitaptır. 

1 O. Ya/anlayanların o gün vay haline! 

1 1 .  Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. 

12.  Halbuki onu haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden baş
kası yalanlamaz. 

1 3. Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" 
derdi. 

14. Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini  örtmüştür. 

1 5. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde-
lenmiş olacaklardır (On u göremeyeceklerdir) .  

1 6. Sonra onlar h i ç  şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır. 

1 7. Sonra: "İşte bu, sizin yalanlayageldiğin iz şeydir" denilir. 

18. Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "Illiyyin"dedir. 

1 9. "Illiyyfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

20. O, yazılmış bir kitaptır. 

21 . Mukarreb olanlar onu müşahade ederler. 

22. Şüphe yok ki o iyiler, nimetler içindedirler. 

23. Tahtlar üzerinde seyrederler. 

24. O n imetlerin güzelliğini yüzlerinde(n görür görmez) tan ırsın. 

25. Onlara mühürlü halis şaraptan içirilecek. 

26. Ki onun mührü misktir. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. 

27. Onun katkısı "Tesnfm "dendir. 

28. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecekleri bir pınardır. 

29. Şüphe yok ki o günahkarlar, iman edenlerden bir kısmına güler
lerdi. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ölçü ve tartıları eksik yapanların vay haline! 

2. Onlar ki insanlardan ölçü ile aldıklarında tam alırlar. 

3. Ama onlara ölçü yahut tartı ile verdiklerinde eksik verirler. 

4. Bu kimseler muhakkak tekrar diriltileceklerini  zan dahi  etmiyorlar 
mı; 

5. Büyük bir gün için? 

6. O günde insanlar alemlerin Rabbi huzurunda duracaklardır. 

7. Sakının (bu işten) . Çünkü günahkar/arın kitabı (amel defteri) mu-
hakkak ki "Siccfn"dedir. 

8. "Siccfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

9. O, yazılmış bir kitaptır. 

1 O. Ya/anlayanların o gün vay haline! 

1 1 .  Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. 

12. Halbuki onu haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden baş
kası yalanlamaz. 

13 .  Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" 
derdi. 

1 4. Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini örtmüştür. 

15 .  Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde-
lenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) . 

1 6. Sonra onlar hiç şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır. 

1 7. Sonra: "işte bu, sizin yalanlayageldiğiniz şeydir" denilir. 

1 8. Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İlliyyin"dedir. 

1 9. "Illiyyfn"in ne olduğunu sana ne bildirdi? 

20. O, yazılmış bir kitaptır. 

21 . Mukarreb olanlar onu müşahade ederler. 

22. Şüphe yok ki o iyiler, n imetler içindedirler. 

23. Tahtlar üzerinde seyrederler. 

24. O nimetlerin güzelliğin i  yüzlerinde(n görür görmez) tanırsın. 

25. Onlara mühürlü halis şaraptan içirilecek. 

26. Ki onun mührü misktir. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. 

27. Onun katkısı "Tesnfm"dendir. 

28. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecekleri bir pınardır. 

29. Şüphe yok ki o günahkar/ar, iman edenlerden bir kısmına güler
lerdi. 
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30. Yanlarından geçtiklerinde de birbirlerine kaş-göz işareti yapar
lardı. 

31 . Ailelerine döndükleri vakitte (yaptıklarından) zevk duyarak dö
nerlerdi. 

32. Onlar bunları gördüklerinde de "Şüphe yok ki bunlar, sapmış
lardır" derlerdi. 

33. Halbuki onlar, bunların üzerine gözetleyiciler olarak gönderilme-
miş/erdi. 

34. İşte bugün ise iman edenler o kafirlere gülerler. 

35 . Tahtlar üzerinde bakarlar. 

36. O kafirlere işleyege/diklerin in cezası verildi mi? 

Tefsiri : 

Allah (c.c) : '\ı� ı)t5 l4 �_,il LSY, �!) j; -J.s: Hayır; aksine onların kazan
dıkları kalblerin i  örtmüştür" (Mutaffifin : 14) buyurmuştur. 

Ebu Ubeyde :  "Rane" fiili "üzerini kapladı" manasına gelir. İçkinin sarho
şun aklını kaplaması ve ölümün ölünün üzerini kaplaması gibi , demiştir. Üsey
ka' el-Cüheyne hadisinde ifade edilen de budur. Orada Ömer' in -radıyallahu 
anh- "üzeri kaplanmıştı (rlne aleyh) "  sözünün manası "gaflet onu kaplamış ve 
kuşatmıştı"dır. Ebu Muaz en-Nahvi: Rayn (rane fiilinin masdarı) ;  kalbin günah
lardan dolayı kararmasıdır, demiştir. Tab' (L:J� ) ise kalbin mühürlenmesidir ki o 
kararmasından daha kötüdür. Kalbin kilitlenmesi manasına gelen ikfal (Jwj )  ise 
hepsinden kötüdür. 

Ferra : Onların günahları ve masiyetleri öylesine çoğalmıştır ki sonunda kalp
lerini kaplamıştır. İşte kalbin örtülmesi budur, demiştir. 

Ebu İshak ise şöyle demiştir: Rane, örttü manasına gelir. Fiil çekimi rane, 
yerlnu, raynen' dir. Yani örttü , üzerini kapladı .  Rayn örtü gibi bir şey olup kalbi 
kaplar. Gayn da böyledir. 

Ben derim ki: Ebu İshak hata etmiştir. Çünkü Gayn bunların en basiti ve 
en küçüğüdür. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bazen gerçeken kalbim bu
lutlanıyor ve ben Allah' a  günde yüz defa istiğfar ediyorum." Buyurmuştur826. 
Rayn ve Ran ise kalp üzerinde bulunan en sert ve en sık örtüdür. Mücahid: Bu, 
ardı ardına günahlar işleme sonucu bunların kalbi kuşatması ve örtmesi ,  böylece 
kalbin ölmesidir, demiştir. Mukatil : Çirkin amelleri onların kalplerini kaplamıştır, 
demiştir. Sünen-i Nesei ve Sünen-i Tirmizl'de Ebu Hureyre -radıyallahu anh- kana
lıyla rivayet edilen hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Kul bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur. O bunu bırakır, istiğfar 

826 Müslim, Zikr, (5/552) ;  EbCı Davud, Salat, ( 1/282) .  
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ve tövbe ederse kalbi cilalanır. Ama öyle yapmayıp önceki günahına bir günah 
daha eklerse kalbine bir siyah nokta daha eklenir. Sonunda bu noktalar kalbini 
tamamen kaplar. Allah' ın (c .c) "Hayır; aksine onların kazandıkları kalblerini ört
müştür" buyruğu işte bunu ifade etmektedir827. Tirmiz!: Bu sahih hadistir, demiş
tir. İbn Mes 'ud -radıyallahu anh- da: Her günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta 
meydana gelir ve sonunda kalbin tamamı kararır, demiştir. 

Allah (c .c) ,  işlemiş oldukları günahların kalplerinde böylesi bir kararmaya 
yol açtığını, bunun, kendilerinin sebep olup Allah 'ın ( c. c) yaratmasıyla gerçek
leştiğin i ,  zira sebepleri de sonuçları da yaratanın Allah (c .c ) olduğunu, kulun 
sebeplerde seçim imkanı varken sonuçların onun güç ve seçim sının dışında 
olduğunu açıklamıştır828• 

İbn Kayyim (rh .a) başka bir yerde şöyle demiştir: Allah (c .c) "Hayır; aksine 
onların kazandıkları kalplerini örtmüştür" (Mutaffifin :  14) buyurmaktadır. 

Seleften bir zat: Ayetteki "ran" günah ardına günah işlemektir, demiştir. 

Hasan-ı Basri: Bu, ctrdı ardına günah işleyerek kalbin kör hale gelmesidir, 
demiştir. 

Başka biri : Ayette bahsedilen kimselerin günah ve masiyetleri çoğalınca, on
lar kalplerini tamamen kuşatıvermiştir, demiştir. 

Meselenin aslı şudur: Kalp günahtan dolayı paslanır. Günahlar çoğalınca pas 
galebe çalar ve ''ran" halini alır. Pas daha da artınca kalbi kilitlenir, mühürlenir 
ve damgalanır. Sonunda adeta kapaklı bir kap içinde kalakalır. Bu durum kişiye 
hidayet ve basiret üzere iken gelirse onu alt üst eder ve düşmanı onu tamamen 
ele geçirerek istediği yere sürükler829. 

İbn Kayyim (rh .a) başka bir yerde de şöyle demiştir: Allah (c .c) "Hayır; aksi
ne onların kazandıkları kalblerin i örtmüştür. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) (Mu
taffifin :  14, 15)  buyurmaktadır. Böylece kalpleri, onların, kalpleri ile aralarındaki 
mesafeyi kaldırarak kalplerine ulaşmalarına ve kendilerine fayda verip arındı
racak, zararlı ve mutsuzluk sebeblerini def edecek şeyleri engellemelerine mani 
olur. Kalpleri ile Rableri arasındaki mesafeyi kaldırarak O'na ulaşmayı, yakınlı
ğına ve lütfuna mazhar olmayı, böylece gözü aydın ve gönlü huzurlu olmalarını 
engeller. Aksine günahları kendileri ile kalpleri arasında, kendileri ile rableri ve 
yaratanları arasında perde olur.830 

827 Tirmizl, Tefsir, ( 5/404) ;  ibn Mace, Zühd, (2/417 ) .  
828 Şifau' l-Alil s .94. 
829 el-Cevabu' l-Kafi s.82.83 .  
830 el-Cevabu' l-Kafi s . 1 76 .  
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İbn Kayyim (rh.a) bir yerde de şöyle demiştir: Rayn ve rfın; kalbin hakkı 
görmesini ve ona boyun eğmesini engelleyen kalın örtüye denir. 

Allah (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette perde
lenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) .Sonra onlar h iç şüphesiz Cehen
nemi boylayacaklardır" (Mutaffifin :  15-16) buyurarak iki tür azabı , Cehennem 
azabı ile yüce Allah'la arasına perde konma işkencesini zikretmiştir. Surenin ile
riki yerlerinde dostlarına vereceği iki tür nimeti, Cennet'teki nimetler ile O'nun 
(c.c) cemalini görme nimetini birlikte zikrettiği gibi .  Böylece Allah (c .c) bu surede 
bu dört şeyi birlikte zikretmiştir. Müttaki ve iyi kullar hakkında: "Şüphe yok ki 
o iyiler nimetler içindedir/er. Tahtlar üzerinde seyretmektedirler" (Mutaffifin :  
22,23) buyurmuştur. Ayetteki seyretmeyi "düşmanlarını azap görürlerken izler
ler" veya "köşklerine ve bağ-bahçelerine bakarlar" veyahut "birbirlerine bakar
lar" diye tefsir edenler ayetin manasının hakkını vermemişlerdir. Hepsinde asıl 
kastedilenden başka manaya sapma vardır. Kastedilen, "Rabblerinden elbette 
perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir ) "  ayetindeki manadır. "Sonra 
onlar hiç şüphesiz Cehennemi boylayacaklardır" diye bahsedilen kafirlerin aksi
ne , onların Rabblerine bakmalarıdır. 

Bir düşün; Allah (c .c ) kafirlerin , dünyadaki düşmanlarına söyledikleri ve on
larla alay ettiklerine karşılık kıyamet gününde aynısıyla karşılık göreceklerini nasıl 
da ifade etmiştir. Zira kafirler yanlarından mü'minler geçtiğinde onlara laf atar ve 
alay ederlerdi. "Onları gördüklerinde: Bunlar gerçekten sapıklar, derlerdi. " (Mu
taffifin : 32) .  Allah da bu laf atışlarının ve alaylarının karşılığı olarak: " İşte bugün 
ise iman edenler o kafirlere gülerler" (Mutaffifin :  32) buyurmuştur. Sonra "Onlar 
tahtlar üzerinde bakarlar" cümlesiyle herhangi bir bakıştan bahsetmiş, bakılan 
belli bir kimseyi zikretmemiştir. Onların baktıkları en yüce, en değerli ve en büyük 
şey yüce Allah' tır. Ona (c .c) bakmak en yüce ve en değerli bakıştır. Hidayetin en 
yüksek derecesidir. Allah (c .c) bunu onların "Bunlar gerçekten sapıklar" sözlerine 
karşılık söylemiştir. Sonuçta bu iki yerde kastedilen de yüce Rabb'e nazar eyle
mektir. o bu manayı zorunlu olarak, ya özel manasıyla veya genel ve mutlaklığı 
ile ifade eder. Sözün bağlamı üzerinde düşünen kişi bu iki ayetin, özel veya genel 
anlamda bundan başkasının kastedilmesine kabil olmadığını görür. 83 1 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Bu ayetin meseleye delil oluşu şu yöndendir: Allah (c .c) kafirlerin cezalarının 
en büyüğünü onların Allah' ı  (c.c) görmek ve sesini işitmekten engellenmeleri ve 
mahrum edilmeleri olarak zikretmiştir. Şayet mü'minler de Allah'ı (c .c) görmeye-

831 İğasetu'l-lehefan s.32,33. 
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cek ve sözünü duymayacak olsalardı ,  onlar da Allah'tan "perdelenecek" kimse
ler olurlardı . Bu delili imam Şafü'nin bizzat kendisi ve başka imamlar zikretmiş
lerdir. Nitekim Taberani ve başkaları, (İmam Şafü'nin talebesi) Müzeni' den şöyle 
rivayet etmişlerdir: Şafü'yi , Allah' ın (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyruğu hakkında şöyle derken 
işittim: Bunda Allah dostlarının kıyamet günü Rabb' lerini göreceklerine delil var
dır. Hakim de şöyle demiştir: Bize Esamm, Rebi' b. Süleyman' dan şöyle nakletti : 
Muhammed b. İdris eş-Şafü'nin yanında iken yukarı Mısır bölgesinden ona bir 
kağıda yazılı şu soru geld i :  Allah ' ın (c .c) "Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde 
Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyruğu hakkında ne dersiniz? 
İmam Şafü şöyle cevap verdi: Ayet onların gazap edilince Allah ' ı  (c .c) görmekten 
mahrum edileceklerine, Allah dostlarının da kendilerinden razı olununca O'nu 
(c.c) göreceklerine delalet etmektedir. Rebi' der ki : Ona "Ey Abdullah' ın babası! 
Sen bu görüşte misin?" dedim . "Evet, ben de Allah 'a bu inançla kulluk yapıyo
rum. Muhammed -sallalliıhu aleyhi vesellem- Allah'ı göreceğine kesin inanmasaydı 
O'na ibadet etmezdi" dedi. 

Taberanl, Şerhu's-Sünne'de, yine Esamm kanalıyla aynısını rivayet etmiştir. 
Ebu Zür'a er-Razi şöyle demiştir: Ahmed b. Muhammed b .  Hüseyin' i şöyle der
ken işittim : Muhammed b. Abdullah b. Hakem'e "Kıyamet günü kulların tümü, 
mü'minler ve kafirler Rabb'lerini görecekler mi?" diye sordum. Muhammed b .  
Abdullah: Onu sadece mü'minler görecekler, dedi. Sonra şöyle anlattı: Şafü'ye 
Allah'ı görme meselesini sordular, şöyle dedi: Allah (c.c) "Hayır! Muhakkak ki 
onlar, o günde Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır" buyurmuştur. 
Bunda mü'minlerin Allah'tan perdelenmeyeceklerine delil vardır832 . 

Allah (c.c) "Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İlliyyln"dedir. "İlliyyln''in ne 
olduğunu sana ne bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Mukarreb olanlar onu müşa
hade ederler" (Mutaffifin :  18-2 1 )  buyurmaktadır. 

Allah (c.c) burada kitaplardaki (amel defterlerindeki) yazıların gerçek oldu
ğunu ifade etmek için onların rakamlı (yazılı) olduklarını söylemiştir. Allah (c.c) 
sadece mü'minlerin amel defterlerinden detaylı bahsetmiş ve onların yazılı ol
duklarını , Allah ' ın (c.c) yakın kulları melekler, peygamberler ve değerli mü'minler 
huzurunda ve gözleri önünde yazılacaklarını ve imzalanacaklarını ifade etmiş; az
gınların ve günahkarların kitaplarına şahid olmalarından ise bahsetmemiştir. Bu
nunla müttakilerin amel defterlerini veya ondan dolayı karşılaşacaklarını övme 
ve onları Allah ' ın (c .c) has kulları arasında meşhur etme kastıyla yapmıştır. Bu, 
kralların, gönderdikleri mektuplara, övmek ve yüceltmek maksadıyla saygı gös-

832 Hadi' l-Ervah s .234. 
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terdikleri valilerinin ve ülkenin en gözde şahsiyetlerinin mühürlerini basmalarına 
benzemektedir. Bu, Allah (c .c) ve meleklerinin kula salat çeşitlerinden biridir.833. 

Allah (c .c) ,  kendisine yakın kıldığı kullarının (mukarrebun) içecekleri hak
kında: "On un katkısı "Tesnim " dendir. O yakınlaştırılmış olanların kendisinden 
içecekleri bir pınardır. " (Mutaffifin : 27-28) buyurmuştur. Burada "minha: den, 
dan" değil de "biha: ile" ifadesi yer almaktadır. Bununla onların hem ondan hem 
başkasından değil , sadece ondan içtiklerine işaret edilmek istenmiştir. "yeşrabu :  
içer" fii l i , "yervl: (suya) kanar" manası içirilerek be harfi ile geçişli yapılmıştır. Bu, 
be harfine min manası verip "yeşrabu : içer" fiiline başka bir fiilin manasını vere
rek onun gibi geçişli yapmaktan lafzen daha zarif, mana itibariyle daha güzeldir. 
Bu , Arapça dilinin ustalarının, Sibeveyh ve onun önder öğrencilerinin yoludur. 

Allah (c .c) ebrar ( iyiler, müttakiler) hakkında ise; "İyiler ise, kafur katılmış bir 
kadehten (Cennet şarabı) içerler" buyurmuştur834. Çünkü Allah'a yakınlaştırılmış 
kulların içecekleri daha güzel ve mükemmel olduğundan onda sadece o pınar
dan içme manası katan eden "be: ile" edatı kullanılmıştır. Kur'an' ın ifade gücü 
beşeri aklın kuşatamayacağı derecede zarif ve fasih tir. 

Allah (c.c) Mutaffifin suresinde şöyle buyurmuştur: "Sakının (bu işten) . Çün
kü günahkarların kitabı (amel defteri) muhakkak ki "Siccfn"dedir. Siccfn"in ne 
olduğunu sana ne bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Yalan/ayanların o gün vay 
haline! Onlar ki o Din gününü yalan sayarlar. Halbuki onu haddi aşan ve çok 
günahkar olan bir kimseden başkası yalanlamaz. Ona karşı ayetlerimiz okun
duğunda: "Evvelkilerin efsane/eridir" derdi. Hayır; aksine onların kazandıkları 
kalblerini örtmüştür. Hayır! Muhakkak ki onlar, o günde Rabblerinden elbette 
perdelenmiş olacaklardır (Onu göremeyeceklerdir) .Sonra on lar h iç şüphesiz Ce
hennemi boylayacaklardır. Sonra: "İşte bu, sizin yalanlayageldiğiniz şeydir" de
nilir. " (Mutaffifin :  7-1 7 ) .  Bu zalimler kitapları sollarından verilecek kimselerdir. Al
lah (c .c) daha sonra "Hayır! Şüphe yok ki iyilerin kitabı "İl/iyyfn"dedir. "İlliyyfn., in 
ne olduğunu sana ne bildirdi? . . .  ona m ukarrebun tanık olur" (Mutaffifin : 1 7- 19 )  

buyurmuştur. Bunlar orta derecede iyi ve  müttaki kimselerdir. Amellerinin öne
mini ve işleyenlerin Rabbleri katındaki değer ve makamını ortaya koymak için , 
amellerinin yazımına Mukarrebun (kendisine yaklaştırılmış en üst derecedeki) 
kulların tanık olacaklarını, yani amellerinin onların huzurunda ve gözleri önünde 
yazılacağını haber vermiştir. Yüce Allah (c.c) daha sonra müttakilerin (ebrar) 
mazhar oldukları nimetleri, onların oturuşlarını ve Rablerini seyredişlerini ,  nime
tin parlaklığının yüzlerine yansımasını zikretmiş, sonra içeceklerine geçerek şöyle 

833 Hadi' l-Ervah s.65. 

834 i nsan: 5.  
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buyurmuştur: "Onlara mürü.•, :a halis şaraptan içirilecek. Ki onun mührü misktir. 
O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar" (Mutaffifin :  25-26) . Daha sonra da 
"Onun katkısı "Tesnim "dendir: O yakınlaştırılmış olanların kendisinden içecek
leri bir pınardır" (Mutaffifin : 27-28) buyurmuştur. Tesnim Cennet' in en değerli 
içeceğidir. İşte Allah (c .c )  iyilerin içeceklerinin tesnlm katkılı ,  kendine çok yakın 
kulların ise saf tesnlm içeceklerini söylemiştir. Onun için Allah (c.c) burada, ta
mamen İnsan sa.resindeki gibi "O (tesnfm) yakınlaştırı lmış olanların kendisinden 
içecekleri bir pınardır" buyurmuştur. İbn Abbas ve diğerleri : Mukarrebun katıksız 
tesnimden,  kitapları sağdan verilenler ise bunun tensim karıştırılmış içecekler
den içeceklerdir, demişlerdir. Çünkü mükafat amele göre olacaktır. Allah'a yakın 
kulların amelleri katıksız olduğundan Allah (c .c) içeceklerini katıksız yapmıştır. 
Müttakiler de ibadetlerine mübahlar kattıklarından, içecekleri katışık yapılmıştır. 
Ameli katıksız olanın içeceği katıksız, katıklı olanınki de katıklı olmuştur835 . 

835 Tariku'l-hicreteyn s. 1 80, 181 .  
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Gök yarı lıp çatluriı_ğ; ·aman; 

2. Ve Rabbine itaatle boyun eğdiği zaman - ki zaten ona layık olan 
da budur- ; 

3. Yer de alabildiğine uzo.tıldığı; 

4. lçinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşalc .ğı; 

5. Rabbine itaatle boyun eğdiği zaman -ki zaten ona layık olan da 
budur- ; 

6. Ey insan. gerçekcen sen Rabbine doğru durmadan çalışıp çabala
yacaksın. Sonunda Una kavuşacaksın. 
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7. Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince; 

8. O, kolay bir hesap ile hesaba çekilecek, 

9. Ve o, ailesine sevinçli dönecektir. 

1 0. Kitabı arkasından (sol eline) verilecek kimseye gelince; 

1 1 .  O hemen ölümü çağıracaktır. 

1 2. Ve alevli ateşi boylayacaktır. 

13. Çünkü o, ailesi arasında şımarıktı. 

14. Çünkü o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. 

15 .  Hayır! Şüphe yok ki; Rabbi onu çok iyi görendi. 

1 6, 1 7, 1 8. O halde (durum) öyle değildir. Andederim şafağa, geceye 
ve onun kaplayıp topladığı şeylere; nuru tamamlandığı zaman ay'a ki; 

1 9. Mutlaka sizler biri diğerine mutabık halden hale geçeceksiniz. 

20 . O halde, onlara ne oluyor; neden iman etmezler; 

21 . Onlara karşı Kur'an okunduğunda secde etmezler? 

22. Aksine o inkar edenler yalanlarlar. 

23. Halbuki Allah, içlerinde neyi gizlemekte olduklarını en iyi bilendir. 

24. Artık sen onlara çok acıklı bir azabı müjdele! 

25 . Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesnadır. Onlar için 
eksilmez ve kesilmez bir mükafat vardır. 

Tefsiri : 

Allah (c .c) "O halde (durum) öyle değildir. And ederim şafağa, geceye ve 
onun kaplayıp topladığı şeylere; nuru tamamlandığı zaman Ay'a ki " ( lnşikak: 16-
18) buyurmuştur. Allah (c .c) burada gece ile ilgili üç şeye yemin etmiştir: 

Bir: Şafak. Kelimenin sözlük anlamı Güneş' in batımından başlayıp yatsıya 
kadar devam eden kızıllıktır. Şeriatta da aynı manaya gelmektedir. Ferra , Leys, 
Zeccac ve başkaları : şafak gökyüzündeki kırmızıl ıktır, demişlerdir. Kelimeyi oluş
turan harfler esasen "ince şey" manası için konmuştur. Mesela ince olduğun
dan birbirini tutmayan ve yapışmayan şeye "şey'un şefik" denir. Kalp inceliği 
manasına gelen "şefkat" de bu köktendir. "Eşfeka aleyhi" cümlesi de "ona acıdı 
ve yüreği yumuşadı" manasına gelir. Dilbilimciler: Şafak Güneş' in (batım sonra
sında) kalan ışık ve kırmızılığıdır, derler. Onun için asıl sahih görüşe göre, kaybol
masıyla birlikte yatsı namazı vaktinin girdiği şafak bu kırmızıl ıktır. Çünkü kırmı
zılık Güneş'in artakalan ışığı olunca. onun kalışı akşam vaktinin kalışının ölçüsü 
sayılmıştır. Kırmızılık gittiğinde Güneş ufuktan uzaklaşmış ve yatsı vakti girmiş 
olur. Beyazlık ise uzun süre kalır ve Güneş' in ufuktan uzaklaşmasıyla da oradan 
gitmez. Onun için sahih bir rivayette İbn Ömer -radıyallahu anh-: Şafak kırmızılık
tır, demiştir. Araplar da kırmızı elbiseye, "boyanarak şafak gibi yapılmış elbise" 
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manasında "sevbun masbuğun keennehu'ş-şafaku" derler. Bunu onlardan Ferra 
nakletmiştir. Kelbi de aynı görüşü şu sözüyle ifade etmiştir: Şafak Güneş ' in battı
ğı yerdeki kırmızıl ıktır. Mukatil de aynısını söylemiştir: Şafak, Güneş batımından 
sonra ve hava kararmadan önce ufukta bulunan şeydir. İkrime : Şafak gündüzün 
kalıntısıdır, demiştir. Bu sözüyle bu kırmızılığın, gündüz alameti olan Güneş ışı
ğından artakalanı olduğunu kastediyor olabilir. Mücahid ise : Şafak gündüzün 
tamamıdır, demiştir. Bu çok zayıftır. Muhtemelen şafağın , "geceye ve onun kap
layıp topladığı şeylere" cümlesi mukabilinde zikredildiğini görünce onun gündüz 
manasına geldiğini sanmıştır. Ancak bu onu gerektirmez. 

İki : Allah (c .c ) ikinci olarak geceye ve onun kaplayıp topladığı şeylere yemin 
etmiştir. Yani bir araya getirdiği, içerdiği ve topladığı şeylere . Gece bir mucize , 
onun bir araya topladığı ve içine aldığı şeyler ayrı bir mucizedir. Ay bir mucize , 
nurunu tamamlaması ayrı bir mucizedir. Şafak, başlıbaşına bir mucize olan gün
düzün gitmesini içerdiği gibi, başka bir müstakil mucize olan gecenin gelmesini 
de içermektedir. Zira bunların biri gittiğinde yerini diğeri alır. Bunlar kulların ve 
canlıların faydasına peş peşe gelir dururlar. Böylece gündüzün gitmesi bir mu
cize, gecenin gelmesi başka bir mucize, bunların birbirlerini takip etmeleri ayrı 
bir mucizedir. Her ikisini içeren şafak bir mucize, gece başka bir mucize, gecenin 
içerdikleri de bunlardan başka ayrı bir mucizedir. Hilal bir mucize, her gece daha 
büyümesi başka bir mucize, sonunda dolunay olup her tarafının parlak olması 
başka bir mucize, sonra tekrar küçülmeye başlaması bir başka mucizedir. Bun
lar ve benzerleri Allah' ın (c .c) Rabbliğini gösteren ve kemal sıfatlarını zorunlu 
olarak öğreten mucizelerdir. Bu yüzden gecenin gelip gündüzün gittiği bu vakte 
Rabb teala, kendisinin zikredilmesi için akşam namazını koymuştur. Bir hadiste 
geçtiğine göre Rası'.'ılullah -sallallahu aleyhi vesellem- (bu vakitte) şöyle dua etmiştir: 
"J fal . �l_,l.o .J_,...A>-J ..:;.:;Lı:,., ui.J-'""13 �J� }d3 ..:llJ JUl \:,o r-t111 :  Allahım! Bu se
nin gecenin geliş, gündüzünün gidiş, davetçilerinin seslerinin yükseliş ve namaz 
vakitlerinin gelişi (geliş vakti)dir"836. Bunun gibi gece gidip sabah geldiği vakte 
de sabah namazı kılmak suretiyle Allah' ı  zikretme ibadeti konmuştur. Onun için 
Allah (c .c) "Hayır hayır (öğüt almazlar) . Aya anda/sun ki, dönüp gitmekte olan 
geceye " (Müddessir: 32-33) buyurarak bu iki vakte yemin etmiştir. Bu, Allah' ın 
(c .c) şafağa mukabil yaptığı yeminidir. Bu tür yeminin benzeri şudur: "Kararma
ya yüz tuttuğunda geceye, ağarmaya başladığında sabaha . .  yemin ederim ki " 
(Tekvir: 17 , 18) . 

Yüce Rabb gece ve gündüzün geliş ve gidiş anları olan gece ve gündüzle
rin uçlarında, nice şeyler meydana getirdiği ve mahlukatından dilediği nicelerini 

836 Tirmiz1, Daavat, (5/536). Tirmiz1: Bu garib bir hadistir. Bunu sadece bu vecihle tanıyoruz. 
Ebu Kesir'in kızı Hafsa'nm ne kendisini biliyoruz, ne de babasını. Bunu Ebu Davud da 
Salat' da (2/233) rivayet etmiştir. Elban1, Temamu'l-Minne ( 149) 'de bunun zayıf olduğunu 
söylemiştir. 
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serptiğinden; gece geldiğinde şeytani ruhları, gündüz geldiğinde insani ruhları 
yaydığından; alemdeki bu yayılmalar bunların akabinde vuku bulduğundan do
layı Allah (c.c) bu iki vakitte/vakte bu iki büyük namazı koymuştur. Aynı zaman
da bu iki büyük mucizenin vuku bulurken, birbirlerinin zıt ve tersleri olmalarına 
rağmen her biri diğerinden ayrılırken bir diğeriyle birleşmesi , bu halde canlıların 
halden hale, durumdan duruma geçmeleri sebebiyle bunlar tefekkür etme iba
detini koymuştur. Bu, mahlukatın her gün ve her gece tanık oldukları günlük 
tekrarlanan bir "ilk yaratılış" ve "yeniden yaratılış"tır. Hayvanlarda ve bitkilerde 
ilk ve yeniden yaratılış sürekli olarak vardır. Kainatın zamanı da sürekli şekilde bir 
"başlama ve tekrarlama" halindedir. ''Allah 'ın, yaratılanı ilk baştan nasıl yarattı
ğını, (ölümden) sonra bunu(nasıl) tekrarladığın ı  görmediler mi? Şüphesiz bu, 
Allah 'a göre kolaydır. "  (Ankebut: 19 ) .  

BİR Fasıl: 
Allah'ın (c .c) "Mutlaka sizler biri diğerine mutabık halden hale geçeceksi

niz . "  buyruğu, görüldüğü kadarıyla yeminin cevabıdır. Yeminin cevabı mahzuf 
yemin olup, "leterkebunne :  . . .  geçeceksiniz" cümlesinin ve sonrasının yeni bir 
cümle olma ihtimali de vardır. 

Bu fiil hem "leterkebunne: siz geçeceksiniz" şeklinde çoğul, hem "leterkeben
ne: sen geçeceksin" şeklinde tekil okunmuştur837. "Be" harfini fetha okuyanlara 
(dolayısıyla sen şeklinde tekil yapanlara) göre hitap insanadır. Yani: Ey insan ! 
Sen geçeceksin . Denildi ki: Bu, sadece Hz. Peygamber'dir -sallallahu aleyhi vesellem-. 
Denildi ki : Hitabın 2. tekil değil, 3. tekil (yani : sen değil, o) olduğu da söylenmiştir. 
Mana şöyledir: Siz göğün her bir katına bineceksiniz. Be'yi dammeli okuyanlara 
göre hitap sadece çoğuladır. Zamiri göğe raci edenlere göre mana: Siz Allah'ın 
(c .c) gökle ilgili anlattığı yarılma, parçalanma, dürülme gibi halden hale geçişle
rinde, gah erimiş maden gibi , gah kızarmış yağ renginde gül gibi olması , bazen 
sallanıp çalkalanması, bazen açılması ve daha başka merhale ve hallerinde gök
lere bineceksiniz. Bu, Abdullah b. Mes'ud'un -radıyallahu anh- görüşüdür. Maksadın 
gökyüzü olduğunun alameti şafak ve Ay' ın zikredilmesidir. Bu durumda yemin, 
tekrar dirilme ve kainat düzeninin değişmesi üzerine yapılmış olur. 

Buradaki hitabın RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- 'e olduğunu söyleyene 
göre bunun üç manası vardır: 

Bir: Allah' ın (c.c) seni ulaştıracağı yere varıncaya kadar bir gökten diğerine 
bineceksin/geçeceksin. Mücahid' in rivayetine göre bu İbn Abbas -radıyallahu anh
ile Mesruk ve Şa'bi'nin görüşüdür. Bunlar: Gök bir tabaka/katmandır. Bu yüzden 
yedi göğe "tabakalar/katmanlar" denir, demişlerdir. 
---------------
837 İbn Mücahid "es-Seb'a fi' l-kıraat"ta (677) şöyle demiştir: İbn Kesir, Hamza ve Kesei "le

terkebenne" şeklinde be'nın fethasıyla; Nafi', İbn Amir, Ebu Amr ve Asım "leterkebunne" 
şeklinde be'nin dammesiyle okumuştur. 
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İkinci mana: Her bir dereceden diğerine, her bir makamdan sonrakine, her 
bir mertebeden diğerine yükselecek, sonunda Allah'a (c.c) tam yakınlık ve kur
biyet noktasına varacaksın. 

Üçüncü mana: Sizler Allah' ın (c .c) Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i geçir
diği hicret, cihad, düşmanlarına karşı bazen galip bazen mağlup olma, zenginlik, 
fakirlik ve ulaştırdığı yere varıncaya kadar geçirdiği muhtelif merhalelerin tümün
den geçecek, bunları sizler de yaşayacaksınız. 

Hitabın insana veya bir grup kişiye olduğunu söyleyenlere göre mana birdir 
ki , o da, insanın bir damla meni olduğundan Cennet veya Cehennem' deki yeri
ne ulaşıncaya kadar çeşitli olaylar yaşamasıdır. Bu ikisi arasında nice merhaleler 
ve haller vardır. 

Bütün Müfessirlerin sözleri bu mana etrafında dönmektedir. İbn Abbas 
-radıyallahu anh-: Halden hale geçecek, çeşitli durumlar yaşayacaksınız, demiştir. 

Mananın şöyle olduğu da söylenmiştir: Ey insan! Sen nice devrelerden geçe
ceksin. Meni damlasından alak'a (aşılanmış yumurtaya) ,  sonra canlı et parçasına 
dönüşecek, sonra canlanacak, sonra bu dünyaya gelecek, sonra kendine fayda 
ve zarar verecek şeyleri ayırt edebilecek yaşa, sonra buluğ çağına, sonra olgun
luk çağına gelecek, sonra ihtiyarlayacak, sonra elden ayaktan düşecek, ölümün 
ardından ölüm sonrası berzah alemini yaşayacak, bu devreler arasında da bir 
takım devrelerden geçeceksin . Sen yerleşme yurduna varıncaya kadar bu devre
lerde halden hale geçeceksin .  Bu, kulların bildiği kadarıyla kişinin son durağıdır. 
Sonra Allah (c .c) ona dilediğini yapar. 

Ebu Ubeyd burada "leterkebunne: siz geçeceksiniz . . .  " kıraatini tercih etmiş 
ve şöyle demiştir: Kastın insanlar olması Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- olma
sından daha uygun düşer. Çünkü daha önce kitabı sağından verilenler ile kitabı 
solundan verilenler zikredilmiştir. Daha sonra "Peki ne oluyor onlara da inanmı
yorlar" ( İnşikak: 20) denmiş, ardından onların halden hale geçecekleri belirtil
miştir. Vahidi şöyle demiştir: Bu, müfessirlerin çoğunluğunun görüşüdür. Onlar 
şu manayı vermişlerdir: Siz ardı ardına nice halleri yaşayacak, nice yerlerden 
geçecek ve nice durumlarla karşılaşacaksınız. Said b. Cübeyr ve İbn Zeyd şöyle 
demiştir: dünyadan sonra ahirete intikal edecek, fakir iken zengin, zengin iken 
fakir olacaksınız . Ata: Nice zorluklarla karşılaşacaksınız, demiştir. Ebu Ubeyd ise : 
Yalanlama ve peygamberler hakkında ihtilafa düşmede sizden önceki milletlerin 
izlerini takip edeceksiniz, manasını vermiştir. 

Sen buradaki yemin ile üzerine yemin edilen şeyleri düşündüğünde onla
rın Allah' ın rabliğine delalet eden en büyük mucize ve alametlerden oldukları
nı görürsün. Allah' ın (c .c ) kainatı değiştirmesi, onda dilediği şekilde tasarrufta. 
bulunması, halden ha.le sokrna.sı, vs . . .  tüm bunl;::ırın .  planlayıp yapan bir fail 
olma.dan gerçekleşmesi irnkanstzdır. Fail inin aciz. dıri olnıcwan veya iradesi bu-
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lunrnayan, büyük hikmet ve ilim sahibi olmayan biri olması da imkansızdır. Bu 
ikisi imkansızlıkta aynıdır. 

Dolayısıyla yemin ile üzerine yemin edilen şey Allah' ın (c .c) rabliğine, bir
liğine, kemal sıfatlarına, doğruluğuna, elçilerinin doğruluğuna, tekrar dirilmeye 
delalet eden en büyük göstergelerdendir. O yüzden Allah (c .c) akabinde delalet 
ettikleri manalara zorunlu olarak delalet eden bu mucizelerin apaçık ortada iken 
hala inanmayanları tenkit ederek: "Peki ne oluyor onlara da, inanmıyorlar?" 
buyurmuştur. Manaları en fasih, en açık, en akıcı ve en öz biçimde ifade eden bu 
Kur'an-ı Kerim'e boyun eğmemelerini ve secde etmemelerini kınamıştır. Onun 
manası en asil ve değerli mana, ifadesi en asil ve değerli ifadedir. En büyük ha
kikati en fasih ve en edebi biçimde ortaya koymaktadır. 

''Aksine o inkar edenler yalanlarlar. " ( İnşikak: 22) . İnkarcılık ve inatlaşma
larından hakikati doğrulamıyorlar. "Halbuki Allah, içlerinde neyi gizlemekte ol
duklarını en iyi bilendir. " ( İnşikak: 23) .  Allah (c.c) göğüslerinde sakladıklarını 
ve örttüklerini, gizledikleri amelleri ve vardıkları kararları en iyi bilendir. İlmi ve 
adaletiyle onlara bunların karşılığını verecektir. ''Ancak iman edip salih ameller 
işleyenler müstesnadır. Onlar için eksilmez ve kesintiye uğramaz bir mükafat 
vardır. " ( İnşikak: 25) . 

İbn Kayyirn şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Muhakkak siz ardı ardına birbirine uygun nice hallerden geçe
ceksiniz" ( İnşikak: 19 )  buyurmuştur. Yani halden hale geçeceksiniz. İnsan en 
başta menidir. Sonra alaka (döllenmiş yumurta) ,  sonra canlı et parçası, sonra 
cenin olur. Sonra doğar, sonra süt emer, sonra sütten kesil ir. Sonra ölene kadar 
geçen muhtelif tüm evrelerinde sağlıklı veya hasta, zengin veya fakir, belalardan 
afiyette veya belalar içinde olur. Sonra diriltilir. Sonra Allah'ın (c.c) huzuruna 
getirilir. Sonra Cennete veya Cehenneme gider. Böylece mana şöyle olmaktadır: 
Siz halden hale dönüşecek, makamdan makarna ve durumdan duruma geçecek
siniz. Said b. Cübeyr ile İbn Zeyd şöyle demişlerdir: Dünyadan sonra ahirette , 
fakirlikten sonra zengin , zenginlikten sonra fakir olacaksınız. Ata ise ayete ardı 
ardına sıkıntılar yaşayacaksınız, manasını vermiştir. Ayetteki tabaka'nın manası 
haldir. Onun için "Filan çeşitli tabakalardadır" (yani değişik hallerde) denir. Amr 
b. As: Vallahi ben şu tabakadaydım , demiştir. yar, üç farklı haldeydim . İbn el
Arabi :  Tabak L;J, ) ,  her türlü hale denir, demiştir. 

Biz ceninin meni olmasından doğana kadar geçen evrelerini anlattık. Şimdi 
de şuna değinelim: Rahimdeki cenin, bulunduğu yere sımsıkı yapışması yönün
den ağaçtaki meyveye benzer. İyice olgunlaştığında ağırlaşması , olgunlaşması ve 
onu tutan damarların kopması sebebiyle oradan ayrılmaktan başka bir seçeneği 
kalmaz. Cenin de böyledir: örtü tabakası yırtılır, plasenta ile rahmi birbirine bağ
layan damarlar gevşer, bu kaygan sıvılar boşalır ve kayganlığı, verdiği ağırlık, 
perdeleri yırtması ve damarların gevşemesi onun çıkmasına yardımcı olur. Bu-
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nun üzerine rahmin ağzı aşırı derecede açılır. Bazı büyük eklemlerin birbirinden 
ayrılması zorunludur ve bunlar çok kısa sürede birbirine kaynama yaparlar. Dok
torlar ve cerrahlar bunu itiraf etmekte ve : Bu, ancak beşer aklının idrakten aciz 
olduğu ilahi bir yardım ve düzenleme ile olur, demektedirler. Yaratanların en iyisi 
Allah ne yücedir! Cenin rahimden doğal bir etkenle ayrıldığında hemen ağlama
ya başlar. Sebebi alışkın olduğu ve yaşadığı yeri terk etmesidir. Bundan bağımsız 
bir sebep daha vardır ki o da şeytanın onun beline vurmasıdır. Oradan ayrıl
ması gerçekleşince elini ağzına götürür. Dünyaya gelmesinin üzerinden kırk gün 
geçince, rahimdeki yenilenmesine benzer bir yenilenme gerçekleşir: bebek kırk 
günlük iken gülmeye başlar. Bu kendisini ilk fark edişidir. İki ayı dolunca rüyalar 
görmeye başlar. Bu andan itibaren idrak ve anlayışı, iyi ile kötüyü birbirinden 
ayırt etme (temyiz) dönemine kadar tedrici bir şekilde yavaş yavaş oluşmaya 
başlar. Bunun belli bir yaşı olmayıp beş yaşında mümeyyiz olanlar bile vardır. 838 

Allah (c .c) şöyle buyurmaktadır: "Aksine o inkar edenler yalanlarlar. Halbuki 
Allah, içlerinde neyi gizlemekte olduklarını en iyi b ilendir. Artık sen onlara çok 
acıklı bir azabı m üjdele! Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesnadır. 
Onlar için eksilmez ve kesilmez bir mükafat vardır. " ( İnşikak: 22-25) .  

Bu  durum, bunun (ancak mü'minler . . .  başka, ifadesinin) çok öncelere 
dönme ihtimalini uzak kılmaktadır. Buradaki sadece, iki grubun akibetini haber 
vermekten ibarettir. Zira Allah (c.c) kafirleri azapla tehdit edince mü'minleri c .! 
eksilmeyen ve kesintiye uğramayan bir mükafatla müjdelemiştir. Bu, "İyiler mu
hakkak Cennettedirler, kötüler de Cehennem 'dedirler. " ( İnfitar: 22) flyetindeki 
gibi bir şeyin zıttı birlikte zikredildiği çift yönlü anlatım türündendir. Dolayısıyla 
bu müstesnanın kendinden istisna edildiği takdiri bir cümle yoktur. Doğrusunu 
en iyi Allah bilir. 839 

838 Tuhfetu' l-Vedud s.247, 248. 
839 Bedaiu' l-Fevaid 3/71 .  
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BURÜC SÜRESİ 

[22 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun burçlara sahip göğe; 

2. Va 'd olunmuş o güne; 

3. Şôhidlik edene ve edilene; 

4, 5. Lanet olsun tutuşturulmuş ateş hendeklerinin sahiplerine. 

6. O zaman onlar, o ateşin etrafında oturuyorlar, 

7. Ve onlar mü 'minlere yaptıkları şeyleri görüyorlardı. 

8. Onların bunlardan intikam almalarının tek sebebi hükmüne karşı 
konulamayan (Aziz) ve her övgüye layık (Hamrd) olan A//ah 'a iman 
etmiş olmaları idi. 
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9. O, göklerin ve yerin mülkü (hakimiyeti) yalnız kendisin in olandır. 
Allah herşeyi çok iyi görür. 

1 0. Şüphe yok ki mü 'min erkeklerle mü 'min kadınlara (iman ettiler 
diye) işkence edip, sonra da tevbe etmeyenler için, (evet) onlar için Ce
hennem azabı ve onlar için bir de yanma azabı vardır. 

1 1 .  Muhakkak iman edip sa/ih amel işleyenler için altlarından ırmak-
lar akan Cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. 

1 2. Şüphe yok ki Rabbinin azabla yakalayıverişi pek çetindir. 

13.  Çünkü ilkin var eden de diriltecek olan da yalnız O'dur. 

14 .  O, çok mağfiret eden, (itaat edenleri) pek sevendir. 

1 5 . Arş 'ın sahibidir. Mecid (zat ve sıfatında yüce) dir. 

1 6. Ne dilerse yapandır. 

1 7. Geldi ya sana o orduların haberi, 

1 8. Firavun ile Sem Cıd'un. 

1 9. Hayır, bu kafir olanlar ya/anlamaktadırlar. 

20. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatandır. 

21 . Daha doğrusu O, çok şerefli bir Kur' andır. 

22. Levh-i Mahfüzdadır. 

Tefsiri : 

Allah (c .c) "Anda/sun burçlara sahip göğe" (Buruc: 1 )  buyurmuştur. 

Yani Güneş ve Ay' ın indiği menzillere yemin olsun. "Burçlar" kelimesi ; "yıl
dızlar" , "belli bir yıldız" ve "büyük köşkler" diye de tefsir edilmiştir. Bunların hep
si de Allah' ın (c .c) kudretinin alametlerinden, tek olduğunun şahidlerindendir. 
Çünkü gök, tüm parçalan birbirine benzeyen yuvarlak yapıdadır. Zira yuvarlağın 
hiçbir tarafı diğerinden daha uzun veya daha kısa veyahut daha farklı biçimde 
olmaz . Aksine onun her tarafı eşittir. O yüzden burçların yuvarlak yapıda ve 
suret, şekil ve miktar itibariyle birbirlerinden farklı olmaları, bir yaratıcısı olmak
sızın meydana gelmelerini imkansız kılmaktadır. Kendini yapanın güçsüz, bilgi
siz, iradesiz, hayat sahibi olmayan, hikmetsiz ve yarattığından ayn olmayan biri 
olması da imkansızdır. Bu ve benzeri hususlar kainatın ondan ayn duran, güçlü 
ve iradesiyle yapan, onun tüm ayrıntılarını bilen, hikmet sahibi, onu düzenleyen 
bir rabbin varlığını kabul etmeyen doğacıların ,  ateistlerin ve filozofların kuralla
rını alt üst etmektedir. Dolayıstyla göklerin burçlarından kasıt, göklerin menzilleri 
veya oradaki gezegenlerin menzilleridir. Bunlar ise Allah' ın (c.c) en büyük ayet
lerindendir. Onun için Allah (c_c) gök ile birlikte ona da yemin etmiştir. sonra 
vaad edilen güne, kıyamet gününe yemin etmiştir. Bu hem yeminin kendisi, 
hem de üzerine yemin edilendir. Kur'an-ı Kerimin hem yemin edilen hem de 
üzerine yemin edilen olduğu gibi _  Göklerdeki burçlar aynı zamanda vaad edilen 
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günün hak olduğuna da delalet etmektedir. Bu, bütün peygamberlerin ittifakıyla 
ve O'nun "kullarını kendi hallerine bırakmasını ve onları boş yere yaratmasını" 
imkansız kılan büyük hikmet ve izzetinin gereği olarak sabittir. Kıyamet günü 
ayrıca Allah' ın (c .c) kimi zaman imkan dahilinde olduğuna, kimi zaman gerçek
leşeceğine, kimi zaman da kıyametin gelmeyeceğini söyleyen düşmanlarının bu 
sözlerinden münezzeh olduğunu ispat için getirdiği gösterge ve burhanlarla da 
sabittir. Dolayısıyla inanan kimse açısından kıyamet gününe yemin, gözle görü
len gökyüzü ve benzeri varlıklara yeminden farksızdır. 

Allah (c .c) daha sonra belli değil herhangi bir "şahid" e ve "şahid olunan"a 
yemin etmiştir. Bunların en kapsamlı tefsiri " idrak eden ve edilen" , "bilen ve 
bilinen" , "gören ve görülen" şeklindeki tefsirlerdir ki en uygunu da bunlardır. 
Diğerleri ise mananın sadece o olduğunu ifade için değil, misal olarak zikredilmiş 
tefsirlerdir. 

Şayet: Peki kendisine yemin edilen bu üç şey arasındaki bağ nedir? denir
se, Cevap: Allah'a (c .c) hamdolsun aralarında son derece güçlü bir bağ vardır. 
Üzerine yemin edilen bu üç şey dünya ve ahiretteki her varlığı kapsamaktadır 
ve bunların her biri Allah' ın rabliğine ve ilahlığına delalet eden diğerlerinden 
bağımsız delildir. Allah (c.c) ewela ulvi (yükseklerdeki) aleme yemin etmiştir ki o 
en büyük ve en geniş mekan olan gökyüzü ve içindekilerdir. Sonra saltanatının, 
emir ve nehiy, mükafat ve cezasının ortaya çıktığı ve dostlarıyla düşmanlarının 
toplandığı ve aralarında ilim ve hikmetiyle hüküm verdiği en büyük ve en değerli 
güne yemin etmiştir. Sonra da bunların tümünden daha genel olan "şahid olan 
ile şahid olunana" yemin etmiştir. Tam burada da Allah' ın (c .c) dostlarına işken
ce yapan ateş hendeklerinin sahiplerinin anılması uygun düşmüştür. Zira işken
ceye uğrayanların hem kendileri hem de melekler şahiddirler ve (kıyamet günü) 
peygamberler ve azaları onlara şahidlik edeceklerdir. Ayrıca şahid haberdar olan 
ve izleyen, şahid olunan ise haberi verilen ve izlenen demektedir. 

Güçlülerin en güçlüsü Allah (c.c) yaratıklarını, "şahid olan" ve "şahid olu
nan" olmak üzere iki kısım olarak zikrettiği gibi ,  "bize görünen" ile "görünmeyen" 
olmak üzere de ikiye ayırmış ve "Hayır; sizin görebildiklerin ize ve göremedik/e
rin iz üzerine yemin ederim "  buyurmuştur840. Ayrıca yer ve gök, gece ve gündüz, 
erkek ve dişi olarak da ayırmıştır. Bu çeşitleme ve farklılıklar Allah' ın (c.c) varlık 
ve kudr�t ayetlerinden olduğu gibi , şahid olan ve olunan şeklinde iki kısım olma
sı da O'nun ayetlerindendir. 

Burada sırlı bir mana daha var. Mahlukatın bir kısmı şahid olan, bir kısmı 
şahid olunandır ve kainatın düzeni ancak bununla gerçekleşir. Peki mahluk bile 
başkasına şahid oluyor, onu görüyor ve gözetliyorsa, nasıl yüce yaratan kulları 
üzerinde şahid , onlardan haberdar ve gözetleyici olmaz? 

840 Hakka: 38, 39. 
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Ayrıca; bu yemin, kullar üzerinde şahidler olduklarından dolayı aynı zaman
da Allah'ın meleklerine, nebilerine ve rasullerine yemini de içermektedir. Böy
lece bunlar hem yapılan yemin hem de üzerine yemin edilen kimseler olurlar. 
Vaad edilen güne yemin edildiğinde onun hem edilen yemin hem de üzerine 
yemin edilen olması gibi .  Bunun gibi vaad edilen gün de şu ayetteki gibi şahid 
olunan bir gündür: "O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve 
o gün (bütün mahlukatın) hazır bulunduğu bir gündür. " Allah (c.c ) ,  melekleri, 
insanlar, cinler ve vahşi hayvanlar bu güne tanık olacaklardır. Bunlar da, şahid 
olunan şeyler de Allah' ın (c.c) ayet ve belgelerindendir. 

Allah ' ın (c .c) kelamı da şahid olunanlardandır. Nitekim Allah (c .c) şöyle bu
yurmuştur: "Bir de sabah okuyuşuna (namazına) özenle devam et. Çünkü sabah 
okuması (namazı) şahid olunan (hazır bulunulan bir namaz) dır"841 Sabah na
mazına gece melekleri ile gündüz melekleri tanık/şahid olurlar. Şahid olunan da 
olan da Allah ' ın (c .c) en büyük ayetlerindendir. 

Böylece kendisine "şahid" ve "meşhud:şahid olunan" denebilen her şey bu 
yeminin kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla bunlardan sadece bazı türlere 
veya fertlere mahsus kılmanın hiçbir geçerliliği yoktur. bu ancak misal kabilinden 
olabilir. 

Yine iyilerine (ebrar) amel defterleri en yücelerde (illiyyun) olup Allah ' ın 
(c .c) yakın kulları onlara tanık olurlar. Böylece amel defterleri meşhud, Allah'ın 
(c .c) yakın kulları (mukarrebun) ise şahiddirler. 

En güzeli bunun, yemin cevabına (üzerine yemin edilen şeyin zikredilmesi
ne) gerek duymayan bir yemin olduğu görüşüdür. Çünkü buradaki maksat ken
disine yemin edilen şeylere ve onların Rabbin büyük ayet ve göstergelerinden 
oluşuna dikkat çekmektir. Yemin cevabının "Lanet olsun tutuşturulmuş ateş hen
deklerinin sahiplerine" (Buruc: 4) olma ihtimali ise uzaktır. Bunlar Allah dostla
rına, tutuşturulmuş ateşle işkence ve azap yapan kimselerdir. 

Allah (c.c) daha sonra onların çirkin hallerini anlatırken, "hendekler etrafın
da oturup Allah' ın (c.c) kullarına ve dostlarına yapılanları ayan beyan görme, 
hiçbir şefkat ve merhamet duygusuna kapılmama, onları kınamamalarının tek 
sebebinin göklerin ve yerin tek hükümranı olan aziz (güçlü) ve ham!d (övgüye 
layık) olan Allah' a  iman etmiş olmaları" olduğunu ifade etmiştir. Oysa bu durum 
iman edenlere ikramı, saygı ve sevgi duymayı gerektirirdi .  Ama onlar yapmaları 
gerekenin tam zıttını yaptılar. Bu, Allah düşmanlarının her zamanki halleridir. 
Allah' ın (c .c) "(Onlara} şöyle de: Ey kitap ehli! Yaln ızca Allah 'a, bize indirilene 
ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa 
çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. "842 ayetinde buyurduğu gibi onlar Allah 

841 İsra: 78. 
842 Maide: 59. 
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dostlarına onları sevmeleri ve izzet ikramda bulunmaları gereken niteliklerinden 
dolayı işkence yaparlar. Lut kavmi de Allah kullarını kendileri gibi çirkin işlerden 
uzak durmalarından dolayı cezalandırmışlar ve "Onları (Lut'u ve taraftarlarını) 
memleketinizden çıkarın; çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış! demelerin
den başka bir şey olmadı. "843 Demişlerdi .  Müşrikler de muvahhidlerden tevhi
de hiçbir şey bulaştırmamalarının , sırf Allah 'a ve O' na kulluğa çağırmalarının 
intikamını alır, onun kinini beslerler. Bid'atçılar sünnet ehlinden, sünnete tam 
bağlılıklarının ve ona aykırı şeyleri terklerinin intikamını alırlar. Rafıziler ehl-i sün
netten, sahabelerin tümünü sevmelerinin, hepsinden hoşnut olmalarının, onları 
dost kabul etmelerinin ve Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in öne geçirdiklerini 
öne geçirmelerinin, Allah (c.c) ve Resul'ünün -sallallahu aleyhi vesellem- koyduğu 
yere koymalarının intikamını alırlar. Aklı esas alan modernist kafalı ehl-i re 'y de 
hadisçilere ve peygamber taraftarlarına Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in ha
dislerini almalarının ve ona aykırı düşen şeyleri terk etmelerinin kinini güderler. 
Bunların her birini bu surede geçen ateş hendeklerinin sahiplerinden bir nasip
leri ve onlara benzerlikleri, bunlar ile onlar arasında yakından veya uzaktan bir 
akrabalık bağı vardır. 

Allah (c. c) daha sonra, tövbe etmemeleri sebebiyle onlara Cehennem ve 
yakıcı ateş azabını hazırladığını ,  dostlarına işkence ve azap ettikten sonra tövbe 
etmiş olsalardı onları bağışlayıp azap etmeyeceğini haber vermiştir. Bu kerem 
ve cömertliğin zirvesidir. Hasan-ı Basri der ki: Şu kerem ve cömertliğe bakın ki 
dostlarını öldürüyor ve onlara işkence ediyorlar da yine de onları tövbe etmeye 
ve bağışlanmaya çağırıyor. Rabb teala'nın keremine bakın; dostlarına işkence 
yapıp ateş ile yaktıkları halde nasıl da onları tövbeye çağırır. Öyleyse kul, ne yap
mış olursa olsun, Allah' ın (c.c) bağışlama ve affından ümidini kesmesin .  Çünkü 
bundan daha büyük düşmanlık, Allah'a iman ve ibadet edenlere sadece bundan 
dolayı ateş ile işkence yapanınkinden daha büyük kafirlik yoktur. Bununla birlik
te tövbe edip O'na dönerlerse azap etmez ve dostlarının arasına katar. 

Allah (c.c) daha sonra mü'min dostlarının mükafatlarını söylemiş, yakala
masının çetin olup O'nu hiçbir şeyin aciz bırakamayacağını zikretmiştir. Çünkü 
başta ve yeniden yaratan O' dur ve böyle birinin yakalamasından daha çetin bir 
şey yoktur. Bununla birlikte O (c .c) çok bağışlayıcı ve çok sevendir; kendisine 
tövbe edeni bağışlar, sevgi ve muhabbet besler. Allah (c .c ) ,  yakalaması çetin 
olandır. Ama aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok seven ve nimetleriyle kendi
sini kullarına sevdirendir. Allah tövbe edeni ve kendisine yöneleni sever. Aynı 
zamanda vedud'dur, yani çok sevilendir. Buhar!, Sahlh' inde : Vedud, sevilen 
demektir, demiştir. İyice incelendiğinde bu kelimenin iki manaya birden dela
let ettiği görülür: Allah'ın (c.c) kullarını sevmesi ve onlar tarafından sevilmesi. 
Biri kelimenin ilk konulduğu, diğeri ise gerektirme (iktiza) yoluyla delalet ettiği 

843 A'raf: 82. 
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manadır. Böylece Allah (c.c) hem sevilen, hem dostlarını sevendir. O kullarını, 
kulları da onu severler. Şuayb (a.s) da: "Muhakkak ki Rabbim çok bağışlayıcıdır, 
(müminleri) çok sever/"844 demiştir. 

Vedud (çok seven) isminin rahim (çok acıyan, merhametli) ve ğafCır (bağış
layan) isimleriyle birlikte gelmesi ne kadar hoş olmuştur! Zira kişi bazen kendisi
ne kötülük yapanı bağışlar, ama onu sevmez. Bazen sevmediği kişiye merhamet 
duyar, acır. Rabb teala ise , tövbe ettiğinde kulunu bağışladığı ve acıdığı gibi aynı 
zamanda da sever. Çünkü o tövbekarları sever; kul ne yapmış olursa olsun tövbe 
ettiğinde onu sever. 

Allah (c .c ) daha sonra '1\rş'ın sah ibi" (Buruc: 15 )  buyurmuştur. Kendisine 
büyük ve değerli şeyler nispet ettiği gibi, Arş' ı da kendisine nispet etmiştir. Bu, 
Arş' ının büyük, kendisine son derece yakın ve ona mahsus olduğunu göster
mektedir. Nitekim sabit sıfatları da ona buradaki gibi "zCı : sahip" ile tamamlama 
yoluyla nisbet edilir. "Zu'l-kuvve: güç sahibi"845, "Zi' l-celali ve ' l-ikram: yüce
lik ve kerem sahibi sahibi"846 gibi .  Ayrıca "Zu'l-izze: izzet ve güç sahibi " ,  "zu'l
mülk: mülkün sahibi" , "zu'r-rahme: merhamet sahibi" ve benzerleri gibi . Arş' ın 
Allah'tan nasibi yedi kat yerin nasibi kadar olsaydı ,  "zu' l-arş" ifadesi ile "zu' l-arz: 
Arz' ın sahibi" ifadesi arasında bir fark olmazdı . 

Allah (c .c) daha sonra kendisini "Mecid" diye nitelemiştir. Mecid; kemal sı
fatlarının kulların sayamayacağı kadar çok ve kapsamlı, fiillerinin büyük çaplı, 
hayır ve iyiliklerinin de çok ve devamlı oluşunu içermektedir. Kemal sıfatları ve 
güzel fiilleri bulunmayanın ise mecidlikten hiçbir nasibi yoktur. Yaratılan bile an
cak sahip olduğu sıfatları ve fiilleri ile mecd/şeref sahibi olurken Rabb teala sıfat
lardan ve fiillerden soyutlanmış halde nasıl mecid olabilir? Allah, onu sıfatlardan 
soyutlayan ta'tilcilerin söylediklerinden tamamen uzak ve münezzehtir. Bilakis O, 
mecd sahibidir, her dilediğini dilediği gibi yapabilendir. 

Mecd, arapçada kemal sıfatların çokluğuna ve güzel fiillerin fazlalığına de
lalet eder. Mecd'in birlikte geldiği en güzel isim hamld (çok övülen, övülmeye 
layık) ' tır. Hamid Meleklerin Halil İbrahim'in (a.s) ev halkına söylediği şu sözde 
geçmektedir: "Ey ev halkı! Allah 'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerin izdedir. 
Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur. "847 Yine Rabbimiz bize gönderdiği 
şeriatta; namazın sonunda ( "İnneke hamldun mecid: sen övülen ve şeref sahibi
sin" diyerek) kendisini "hamld ve mecid" isimleriyle övme ile rükudan kalkınca 
· "Rabbena ve leke'l-hamdu, ehle's-senfü ve' l-mecd: Rabbimiz, ey övgü ve şeref 
sahibi! hamd ancak sana mahsustur" deme şeklinde ibadetler koymuştur.848 

844 Hud: 90. 
845 Zariyat: 58. 
846 Rahman: 78. 
847 Hud: 73 . 

848 Müslim, Salat (2/1 15) .  Ayrıca bkz: Camiu'l-Usul (4/200, 201 ) .  
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Mutlak olarak söylendiğinde hamd ve mecd sadece hamid ve medd olan 
Allah'a mahsustur. Hamid; tüm kemal nitelikleri hak eden sevgili, mecid ise; bü
yük, (lütfu, rahmeti vs. )  geniş, güçlü, zengin, yüce ve kerem sahibi demektir. 

Ayette "el-Mecid"i "el-meddi" şeklinde sonu kesralı (dolayısıyla mecrur) 
okuyana göre bu Allah' ın (c.c) Arş' ının sıfatı olur849 • Allah' ın (c .c) Arş' ı mecid 
ise Allah (c.c) mecd ve şerefe daha layıktır. Kimisi bu kıraati problemli sayarak: 
Allah' ın (c .c) sıfatları arasında "medd" diye bir şey duyulmamıştır, demiş, son
ra kesra kıraatine iki açıklama getirmiştir. Buna göre el-medd, mecrur olan bir 
önceki "el-arşi" lafzına komşuluğundan (mücavere ) dolayı veya (üç ayet önce 
geçen) "rabbike : senin rabbin" in sıfatı olduğundan mecrur ve kesralı olmuştur. 
Bu, görüş sahibinin ilimden nasibinin azlığındandır. Çünkü Allah Arş'ını (başka 
bir ayette) kerem sahibi (kerim) olmakla nitelemiştir ki o da mecd' in benzeridir. 
Büyüklükle de nitelemiştir. Dolayısıyla Allah' ın (c .c) Arş' ı mecd ile nitelemesi 
onu büyüklük ve kerem sahibi olmakla nitelemesiyle tamamen uyuşmaktadır. 
Hatta Arş genişliği, güzelliği ve görünümünün hoşluğu ile yaratılanların bununla 
nitelenmeye en layık olanıdır. Çünkü yaratılanların en geniş ve en güzeli; güzel 
görüntü, değer, makam ve zati yücelik ve güzellik niteliklerini kendinde en çok 
toplayanıdır. O şerefini , kendisini yaratan ve yoktan var edeninin şerefinden al
maktadır. Yedi kat gök ile yedi kat yer kürsüye oranla bir çöle atılmış yüzük gibi
dir. Kürsü de Arş'a oranla yine çöle atılmış bir yüzük gibidir. İbn Abbas -radıyallahu 
anh-: Yedi gök Arş'a oranla bir kalkana konmuş yedi dirhem para gibidir, demiştir. 
Böylesi niteliklere sahipken nasıl medd olmaz? Zira o büyüktür, kerem sahibidir 
ve mecittir. Mecid'in mecrur okunuşunu, mecrura komşu olması veya "rabbike" 
nin sıfatı olmakla açıklamak ise zoraki bir açıklamadır. İhtiyaç olmadığı halde 
dilde bilinenin dışına çıkmadır. 

Allah'ın (c .c) "Ne dilerse yapandır" (Buruc: 1 6) ayeti bir çok şeye delalet 
etmektedir: 

Bir: Allah (c .c) her şeyi kendi irade ve dilemesi ile yapar. 

İki : Allah (c .c) daima böyle olmuştur. Zira Allah (c .c) bu sıfatını kendisini 
rnedh ve övme makamında ve kemalinin bir parçası olarak zikretmiştir. Dolayı
sıyla O'nun bu kemal özelliklerinden bir an yoksun olması imkansızdır. Nitekim 
Allah (c.c) "Yaratan yaratmayan gibi olur mu hiç? Hiç düşünmüyor musunuz?" 
buyurmuştur850. Onun var olan kemal sıfatları ve yüce nitelikleri, yok iken son
radan var olmuş değildir. 

849 İbn Mücahid şöyle demiştir: Allah' ın ( c.c) "Zu'l-arşi'l-medd" buyruğundaki medd'i; İbn 
Kesir, Nafi', Ebu Amr, İbn Amr ve Asım "el-meddu" şeklinde merfu; Hamza ve Kesei "el
meddi" şeklinde mecrur okumuştur. Mufaddal' ın Asım'dan rivayetinde de bu mecrurdur. 
El-Kıraat s.678. 

850 Nah!: 17 .  
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Üç: Allah (c .c) her ne dilerse onu yapar. Çünkü "ma: o şey ki" kelimesi 
genellik ifade eden bir ism-i mevsuldür. Dolayısıyla mana "Allah (c.c) yapmayı 
dilediği her şeyi yapar. " olur. Bu, Allah' ın (c.c) kendi fiilleriyle ilgili dileme ve 
iradesidir. Kulun fiilleriyle ilgili iradesi ise bundan tamamen farklıdır. Allah (c.c) 
kulun yapmasını diler, ancak kendisi ona yardım etmeyi ve onu yapar kılmayı di
lemezse, kul istese de fiil meydana gelmez. Fiil ancak Allah (c .c) kendinden onun 
yapıyor olmasını dileyince gerçekleşir. Kadercilere ve cebriyecilere kapalı kalan 
ince husus da budur. Onlar, bundan gafil olduklarından ayakları kaymıştır. Zira 
burada iki irade vardır. Biri kulun yapma iradesi, diğeri ise Rabb' in kulu yapıcı 
kılma iradesi. Bunlardan birincisi ikincinin değil de ikincisi birincinin olmasını 
gerektirse de, bunlar birbirlerine bağlı ve birbirlerini gerektiren şeyler değildir. 
Allah (c.c) kuluna yardımı ve fiil sebeplerini yaratmayı dilediğinde, o fiili irade 
etmiş olur. Ama bazen yapılmasını dilese de, kula eylem sebeplerini yaratmayı 
dilemez ve böylece fiil meydana gelmez. 

Bu hususu anlamakta zorlanırsan ve kafan karışırsa RasCılullah -sallallahu aley

hi veselle m - ' in Rabbinden, O'nun kula söyleyeceğine dair naklettiği şu söze kulak 
ver: "Babanın sulbünde iken senden bundan kolayını istemiştim; bana ortak 
koşmamanı ." Allah' ın (c .c ) bu iradesi ve talebi gerçekleşmemiştir; çünkü ona 
yardım etmeye ve onun başarmasına dair bir iradesi olmamıştır. 

Dört: Allah' ın (c .c) fiili ile dilemesi birbirine bağlı ve birbirini gerektiren şey
lerdir. Zira her neyi yapmayı dilerse onu yapar, her ne yaparsa onu dilemiştir. 
Yaratıklar ise böyle değildirler. Zira onlar yapmadıkları şeyi ister, bazen isteme
dikleri şeyi yaparlar. Dolayısıyla dilediğini tam yapan sadece Allah' tır. 

Beş: Fiillere göre birden çok irade/dileme bulunmaktadır. Meydana gelen 
her fiilde ona mahsus bir irade vardır. Fıtratlardaki idrak de, insanların iradeden/ 
dilemeden anladıkları da budur. Böylece Allah'ın (c.c) dilemesi süreklidir ve her 
ne dilese olur. 

Altı: Allah {c.c) dilemesi mümkün olan her fiili yapabilir. O (c.c) her gece 
dünya semasına inmeyi dilerse; kıyamet gününde kullarının davalarını görmek 
için gelmeyi dilerse; kendisini kullarına göstermeyi dilerse, onlara dilediği şekil
de tecelli etmeyi, onlara konuşmayı ve gülmeyi dilerse ve daha başka şeyleri 
dilerse . . .  onu yapması imkansız olmaz. Çünkü o her dilediğini yapandır. Bunun 
doğruluğu ise ancak dosdoğru Peygamberin haber vermesiyle bilinir. O haber 
verince de inanılması gerekir. Haberlerine inanmamak, kendini anlattığı kemal 
sıfatlarını inkar manasına gelir. Bu ise batılın ta kendisidir. Yine Allah'ın (c.c) 
dilediğini var edip dilediğini yok etme dilemesi mümkün olduğuna göre, bunları 
gerçekleştirmesi de mümkün olur. Böylece dileme ile yapma Allah'ın (c.c) mu
kaddes kemalinin gereklerindendir. 

-
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Sure, kısalığıyla birlikte tevhidin bir çok yönünü içermiştir. Bunda Allah (c .c) 
kendisini; güç-kuvvet sahibi ve benzersiz olmayı gerektiren " izzet" sıfatı; kemal 
niteliklere sahip olup zıtlarından münezzeh olmayı gerektiren "hamd edilen" 
olma sıfatı; tamamen müstağni ve mülkü geniş olmasını içeren "göklerin ve ye
rin sahibi olma" sıfatı; her şeyin dış ve iç hallerine genel vukufiyetini; görmesinin 
tüm görülenleri, duymasının tüm duyulanları, ilminin tüm malumatları kuşatma
sını gerektiren "her şeye tanık ve şahid olması" ile nitelemiştir. Kendisini kuvvet, 
izzet ve kudretinin sonsuzluğunu içeren "çetin yakalama" ile; tek rabb ve mahlu
katı arasında başta ve tekrar yaratmayla tek tasarruf sahibi olmasını ve bunların 
O'nun kudretine boyun eğmelerini, bunlardan hiçbir şeyin ona zor gelmemesini 
içeren "yegane ilk ve yeniden yaratıcı" olmakla nitelemiştir. Cömertlik, iyilik, 
zenginlik ve merhametini içeren "bağışlayıcılık" ile; kulları tarafından sevilen ve 
onları seven olmasını içeren vedud'luk ile nitelemiştir. Kadrini ondan başkası 
idrak edemeyen Arş ' ın sahibi olmakla, ona istiva etmeye kendisinden başkasının 
layık olmamasıyla nitelemiştir. İlim, kudret, mülkiyet, zenginlik, cömert, iyilikse
ver ve kerem sahibi olmasını içeren mecidlikle nitelemiştir. Diri, bilgili ve güçlü 
oluşunu, dilemesini ,  hikmetini ve daha başka kemal sıfatlarını içeren "her şeyi 
yapan olması" ile nitelemiştir. 

Dolayısıyla bu süre dinin temelleri (akide) hususunda müstakil bir kitap olup 
onu anlayana yeter. 

Kuluna Kitab' ı  indiren Allah'a hamd olsun. Kuluna Furkan' ı nazil eden Allah 
(c.c) noksanlıklardan münezzehtir. 

Allah (c .c) daha sonra kendisine ortak koşan, peygamberlerini yalanlayan
lara yaptığını ve onların cezasını zikretmiş ve süreyi bununla bitirmiştir. Kasıt, 
onların yollarına girmeye karşı uyarı veya onlar gibi yapanlara aynısının ya
pılacağını bildirmektir. Sonra düşmanlarının, avucunun içinde olup tarafından 
tamamen kuşatılmış halde oldukları halde birliğini ve mesaj larını yalanlamalarını 
açıklamıştır. Avucunun içinde bulunduğu ve kendisine her yönden ve her türlü 
şey yapmaya kadir olan kimseye düşmanlık yapanınkinden daha çirkin bir düş
manlık yoktur. "Hayır, bu kafir olanlar ya/anlamaktadırlar. Halbuki Allah onları 
arkalarından kuşatandır. " (Mutaffifin :  19-20) .  Kendisini kuşatan, perçeminden 
tutan ve her şeyi yapmaya kadir olanı inkar en garip bir inkardır. 

Allah (c.c) daha sonra kelamını "medd" diye nitelemiştir. Sahibi mecde/şe
refe herkesten daha layık olduğu gibi , kelamı da onunla nitelenmeye her kelam
dan daha layıktır. Böylece Allah da mecittir, kelamı da mecittir, Arş' ı da mecittir. 
İbn Abbas -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Kur' an mecit ve kerem sahibidir. Çün
kü o Rabb' in kelamıdır, kafirlerin söyledikleri gibi şiir, kehanet ve sihir değildir. 
Daha önce geçtiği gibi "mecd" genişlik ve çok iyilik demektir. Kur'an'ın hayır, 
bereket ve güzelliklerinin ne kadar çok olduğunu ise ancak onu konuşan (sözün 
sahibi Allah) bilir. 
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"fi levhin mahfCız: Levh-i MahfCızda (korunan bir levhada)dır" (Buruc: 
22) .  Kurraların çoğu "mahfuz" u, "levh" in sıfatı olmak üzere "mahfuzin" şek
linde mecrur (sonu kesralı) okumuşlardır. Bunda şeytanların ona inmelerinin 
imkansız olduğuna işaret vardır. Çünkü Kur'an' ın bulunduğu yer şeytanla
rın ona ekleme ve çıkarma yapamayacakları kadar korunmuş haldedir. Allah 
(c.c) "Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. "851 bu
yurarak Kur'an-ı Kerim' i ,  bu surede de bulunduğu yeri "korunmuş" diye ni
telemiştir. Böylece Allah Kur'an' ın hem bulunduğu yeri koruma altında al
mış, hem kendisini ekleme, çıkarma ve tam değiştirmeden koruma altına 
almış, manalarını tahrif ve değiştirmeden koruma altına almıştır852 . ilginçtir; 
Farisi, Allah'ın (c.c) '.)} )1 ..::..!� }JI: tutuşturulmuş ateş hendeklerinin sahipleri
ne" buyruğundaki en-nar' ın, öncesindeki "el-uhdud"dan bedel-i iştimal (bedel-i 
iştimal: bedel olduğu şeyle arasında bir alakanın olma durumu) olduğunu söyle
miştir. Oysa "nar: ateş" kendi başına var olan bir cevher/maddedir (mana değil
dir ) .  Ayrıca o "uhdud" un zamirine izafet edilmiş değildir. Hem de onda bedel-i 
iştimalin hiçbir şartı bulunmamaktadır. Ebu Ali bundan gafil kalmış, mana itiba
riyle en doğru, nahiv ilminin kurallarına en uyanı bırakmıştır ki o muzafın haz
fedilip yerine muzaf ileyh' in geçmiş olmasıdır. Sanki şöyle denmiştir: "ashabu'l
uhdudi, uhudi nari'l-vekCıd: ateş hendeklerinin, tutuşturulmuş ateş hendeklerinin 
sahiplerine . "  Böylece bu, bir şeyin kendisinden bedel olması kabilinden olup 
ikisi tek bir şeyi ifade etmektedir. 

Allah (c.c) ' ın "Şüphe yok ki mü 'm in erkeklerle mü 'min kadınlara (iman et
tiler diye) işkence edip, sonra da tövbe etmeyenler için, (evet) onlar için Cehen
nem azabı ve onlar için bir de yanma azabı vardır"853 buyruğu hakkında seleften 
biri şöyle demiştir: Allah'ın (c.c) kerem ve cömertliğine bakın; dostlarına işkence 
yapıyor ve yakıyorlar da, sonra onları tövbeye çağırıyor854 

851 Hicr: 9. 
852 Et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an s.88-99. 
853 Buruc: 10. 
854 Tariku'l-Hicreteyn s.295. 
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TARIK SÜRESİ 
[ 1 7  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah' ın adı ile. 

1 .  Anda/sun göğe ve Tarık'a; 

2. Tarık'ın ne olduğunu ne bildirdi sana? 
3. O, delip geçen yıldızdır. 

4. Üzerinde bir gözetleyicinin bulunmadığı h içbir nefs yoktur. 
5. O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin? 

6. O (ana rahmine) atı lıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. 

7. O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. 

8. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir. 
9. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. 

1 O. (0 günde) onun ne bir gücü olur; ne de bir yardımcısı. 

1 1 .  Anda/sun (içindekileri) dönüşlü olan semaya, 

12. Yarılan yere ki; 

1 3. Şüphesiz O (Kur'an), kesinlikle ayırdedici bir sözdür. 

1 4. O bir şaka değildir. 

15 .  Gerçekten onlar oldukça hile yapıyorlar. 
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1 6. Ben de (onlara karşı) b ir hile yaparım. 

1 7. Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . .  

Tefsiri : 

Allah (c.c) bir de ''Anda/sun göğe ve Tôrık'a " (Tarık: 1 )  diye yemin etmiş, 
sonra Tarık' ı açıklayarak: "O, delip geçen yıldızdır" (Tarık: 3) buyurmuştur. Yani, 
ışığı delip geçen yıldız. Burada kastedilen belli bir yıldız olmayıp yıldız türüdür. 
Belli bir yıldızla, Süreyya veya Satürn ile tefsir edenler, bunu örnek olarak zikret
mişlerse doğrudur. Kastedilenin sadece o olduğunu söylemek istemişlerse bunun 
hiçbir delili yoktur. 

Anlatmak istediğimiz şudur ki; Allah (c.c) göğe ve onun ışık veren yıldızları
na yemin etmiştir ve bunların her biri Allah'ın (c.c) vahdaniyetine delalet eden 
ayetlerden bir ayettir. 

Bahsedilen yıldıza Tarık denmiştir; çünkü yıldızlar geceleyin, Güneş ışığı 
kaybolduktan sonra ortaya çıkarlar. Bu yüzden yıldız, geceleyin insanların veya 
kendisinin evine çıkıp gelen kimseye benzetilmiştir. Ferra der ki: Geceleyin sana 
gelen her şey tanktır. Zeccac ve Müberrid : Tarık geceleyin olmaz, demişlerdir. 
Onun için Araplar "kapı çalmayı" akla gelen hayali nitelemede çok kullanırlar. 
Zurrimme'nin söylediği gibi : 

Süreyya yıldızının elleri batıya uzanmış haldeyken hatırlanmakla Meyy, 
Kafa karıştıran düşüncelerle çalmadı mı kapıyı? 
Cerir de şöyle demiştir: 

Kalplerin avcısı kapını çaldı, ama bu, 
Ziyaret vakti değildir; geri dön selametle. 
Onun için: Akla gelen hayali ilk reddeden kişi Cerirdir, denmiştir. Oysa in

sanlar onu hep bir misafir gibi kabul ve ona ikram edegelmişlerdir. Akla gelen 
hikmet ve misafir, bunların ikisi de reddedilmez. 

Bir başka şair de şöyle demiştir: 

Gecenin sonunda Zeynep kapıyı çalmadı mı? 

Sana selam ! Elden gidenin peşine düşülür mü? 

-



--
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Fasıl :  

Burada üzerine yemin edilen şey insan nefsinin hali, onunla ilgilenilip ba
şına muhafız melekler konması, kendi haline bırakılmayıp amellerini sayacak 
ve kaydedecek kimselerin tayin edilmesidir. Allah (c .c) her bir şahsın başında 
kaydedici bir meleğin olup amel ve sözlerini kaydettiğine , işlediği hayır ve şerleri 
teker teker yazdığına dair yemin etmiştir. 

Kurralar "lemma"da ihtilaf etmişlerdir. Kimisi onu şeddeli , kimisi ise şed
desiz okumuştur. Şeddeli okuyan onu istisna edatı "illa " manasında saymıştır. 
Lemma, şu iki yerde illa manasına gelir: 

Bir
,
: Buradaki gibi " in" den sonra veya "L.:.... �l �W:.ı �.ı 1: f) r.J W � 0µ 

� c.ı µ: Şüphesiz Rabbin, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara 
tam olarak verecektir"855 ayetinde olduğu gibi "inne"den sonra. 

İki : Yeminde. "seeltuke billahi lemma fealte : senden Allah aşkına bunu mut
laka yapmanı istiyorum" gibi . Ebu Ali el-Farisi şöyle demiştir: Lemma'yı, lema 
şeklinde şeddesiz okuyana göre bunun aslı lemma idi, sonra şeddesiz yapıldı .  
Nefy ifade eden "in" ile te'kid ifade eden "in" arasındaki bir ayraç haberin ba
şına gelen lam'dır (haberinin başına la m geliyor geliyorsa o te'kid ifade eden 
in'dir) . Lemma 'daki ma ziyade harftir. Te'kid ifade eden "in'' , aynen inne gibi 
yeminin cevabında gelebilir. 

Lemma 'yı bu şekilde şeddeli okuyana göre "in" , ma anlamında bir olumsuz
luk edatı, lemma ise illa manasında istisna edatıdır. Sibeveyh, "Neşedtüke billahi 
lemma fealte : Allah aşkına senden bunu mutlaka yapmanı istiyorum" cümlesiyle 
ilgili olarak Halil' den şöyle nakletmiştir: lemma fealte'nin manası illa fealte'dir. 

Allah ( c.c) daha sonra, Kur' an' ın tekrar dirilişe ilk yaratılışı delil getirme üs
lubu üzere, tekrar dirilmeye insanın görülen ve müşahade edilen hal delilini ha
tırlatmış ve "O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin" buyurmuş
tur856. Yani; kul, kendisini ilkinde bir damla sudan yaratanın yeniden yaratmaya 
muktedir olduğunu bilmek için başta neyden yaratıldığı üzerinde düşünsün ve 
bilinenden bilinmeyene ulaşma metoduna başvursun. 

Allah (c .c) daha sonra onun insanı atılıp dökülen bir sudan yarattığını ha
ber vermiştir. Defk su dökme manasına gelir. Arapça'da örneğin "defaktu'l
mae: suyu döktüm" denir. İsm-i fail ve mef'ulleri medfılk, dafik ve mundefik'tir. 
MedfCık, dökme işinin yapıldığı şeydir; meksCır ve madrCıb kelimeleri (birincisi 
kırık yeri ve ikincisi vurulan yer manasına geldiği) gibi .  Mundafik ise failin fiili
nin etkisiyle olan şeydir. Mesela, "kesartuhu fenkeser: kırdım, o da kırıldı" gibi 
"DefaktuhCı, fe'ndefaka: döktüm, o da döküldü" dersin .  Dafik' in, fail vezninde 

855 Hud: 1 1 1 .  
856 Tarık: 5. 
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ve ism-i mef'ul manasında olduğunu söyleyenler de olmuştur; sırrun katim (yani 
mektCım) ve iyşetun radiyeh (yani mardiyyeh) gibi (manaları: gizli sır ve hoşnut 
olunan bir yaşam) .  

Denildi ki: Buradaki dafik suyun bilfiil dökülmesini değil dökülebilir olmasını 
ifade eder. Yani sanki aslı "zi dafik" veya "zati dafik" (dökülme özelliğine sahip) 
tir. Suyun dökülmesinden bizzat dökülmesi kastedilmemiştir. 

Şöyle de denmiştir, -ki doğru olan da budur-: Bu kendi normal kipinde bir 
ism-i faildir. Bundan onun dökme eylemini kendisinin yapması şart değildir. 
Çünkü ism-i fail fiilin kendisinin tahakkuk ettiği kimsedir; onu ister kendisi is
ter başkası yapsın .  Mesela "akan su" ve "ölü adam" denir. Oysa ölümü adam 
kendisi yapmamıştır. Ancak onda gerçekleşince kendisi yapmışçasına ona nispet 
edilmiştir. Bu, b ırakın en geniş ve en fasih dil olan arapçada, hiçbir milletin dilin
de inkar edilmeyen ve kabul gören bir şeydir. 

"�t1 �: İyşetun radiyeh"e (normal manası hoşnut olan yaşam. Buradaki 
kasıt ise hoşnut olunan yaşam) gelince; bu, mardiyyeh (razı olunan) diye nite
lenmesinden daha güzeldir. Çünkü buraya uyan budur. Zira bu insanlar o ya
şamdan razı oldukları gibi onun da bunlardan razı olmuş gibi yapılmıştır. Sanki 
o yaşam bunlardan bunlar da ondan razı olmuşlardır. Bu, onun sadece "hoşnut 
olunan" olmasından daha iyidir. Bunun üzerinde düşün .  

Arapçada, kendileri yapmadıkları halde zamanların "el-vaktu' l-hadır: şu 
anda gelen ve hazır bulunan vakit" ve "es-saatu er-rahineh: hazır olan an" de
nilebildiğine göre, neden "maun dafik: dökülen su" ve "iyşetun radiyeh :  hoşnut 
yaşam" denilemesin? 

Allah (c .c) meniyi "dökülüp atılan" diye nitelerken onun parçaları birbirini 
tutamayacak kadar güçsüz bir madde olmasına dikkat çekmiştir. Sonra çıktığı 
yer olan "omurga ile göğüs kemikleri arası"nı zikretmiştir. İbn Abbas -radıyallahu 
anh- der ki: Bahsedilen, erkeğin omurgası ile kadının göğsündeki takı yeridir ve 
çocuk ikisinin suyundan yaratılır. Denildi ki : kasıt erkeğin sulbü ile göğsüdür (te
raib) ;  çünkü meni onun belinden ve göğsünden çıkar. Yaratanın (c.c) kudretine 
delalet eden bu ayet ve mucize, (Nahl suresi, 66. ayette ifade edilen) "karın/ar
daki fışkı ile kan arasından gelen halis süt" benzeri bir mucizedir. 

Sonra Allah (c.c) kendisinin hem kudretine hem de tekrar diriltmesine delil 
olan bir hususu zikrederek: "Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç ye
tirendir. " (Tarık: 8) buyurmuştur. Yani, onu (dünyada) böylesi bir sudan yarata
maya kadir olan Allah (c.c) kıyamet günü tekrar diriltmeye kadirdir. Ayetin tek 
doğru manası budur. Manası hususunda iki zayıf görüş daha vardır: 

Bir: Mücahid' in görüşü; meniyi erkeğin tenasül organına döndürmeye ka
dirdir. 
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İki: İkrime ve Dahhak' ın görüşü; meniyi bele döndürmeye kadirdir. 
Üç: Mukatil şu manayı vermiştir: Dilersem onu yaşlılıktan gençliğe, gençlik

ten çocukluğa, çocukluktan meni haline dönüştürebilirim. 

Doğru olan birinci görüştür; çünkü: 

Bir: İlk yaratmaya tekrar diriltmeyi delil getirmek Kur'an' ın bilinen bir me
todudur. 

İki: Anlatılmak istenen kudrete bunun delaleti meninin çıktığı yere döndürül
mesinin delaletinden daha kuvvetlidir. 

Üç: Kur'an-ı Kerlm'de bunlara benzer hiçbir şeyden bahsedilmemiş ve hiç 
kimse de bunları inkar etmemiştir ki Allah ( c.c) ona delil getirsin. 

Dört: Allah (c .c) "kadir: kadirdir" eylemini, "gizliliklerin açığa çıkartıldığı 
günde" diyerek o günle kayıtlamıştır ki o kıyamet günüdür. Yani: Allah'ın (c .c) 
onu kıyamet gününde diri olarak göndermeye gücü yeter. 

Beş: "rac' ihi : onu döndürmeye" deki "onu" zamiri, " (O günde) onun ne bir 
gücü olur, ne de bir yardımcısı" daki "onun" zamirinin aynısıdır. "Onun" zami
riyle kastedilen ise kesinlikle insandır. (Dolayısıyla 'onu döndürmeye'deki onu 
zamirinden kastedilen insandır) . 

Altı: Meninin çıktığı organ hiç anılmamıştır ki zamirin ona döndüğü kesinleş
sin. Dolayısıyla birisi de "onu döndürmeye" deki zamirin, meninin döküldüğü 
kadın organı olduğunu söylese onunla bu arasında bir fark kalmaz ve "erkeğin 
organına dönme" manası "kadının organına dönme" manasından evla olmaz . 

Yedi: Çıktıktan sonra meniyi organa veya bele döndürmek bilinen bir şeydir 
de kaderde cereyan eden olağan bir durum da değildir. Bu, yüce Rabb' in kudreti 
dahilinde olsa da, Allah' ın (c.c) yapmadığı ve normalde vuku bulmayan, insan
ların da hakkında olumlu-olumsuz herhangi bir şey söylemedikleri bir husustur. 
Böylesi bir şeyi ise Rabb (c .c) ne açıklar, ne de inkarcılara karşı delil getirir veya 
uyarıda bulunur. Allah (c .c) ancak mutlaka gerçekte varlığı bulunan; ya olmuş, 
ya olmakta ya da olacak şeyler için delil getirir. 

Şayet: Ancak Allah ( c.c) "İnsan , kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? 
Evet, Biz onu, parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleriyle yeniden 
yapmaya kadiriz"857 buyurmuştur ve manası "devenin ayağı gibi yapmaya ka
diriz" dir, denirse; 

Cevap: Ayetteki "tesviye"ye iki mana verilmiştir: 

Birincisi budur. 

857 Kıyame: 3,4. 
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İkincisine göre, -ki bu en tercih edilenidir-, "parmak uçlarını tesviye" den 
kasıt, parmak uçlarını, toprakta çürüyüp dağıldıktan sonra önceki haline dön
dürmesidir. 

Sekiz: Allah (c .c) insanı sözkonusu hakikati yalanlamaktan vazgeçirmek için 
insanı yaratıldığı şey üzerinde düşünmeye davet etmektedir. İnsan ise yerinden 
ayrıldıktan sonra meninin organa tekrar döndürülmesinin imkansız olduğunu 
söylememiştir ki, buna ikna etmek için kendinden yaratıldığı maddeye bakmaya 
davet etsin . 

Dokuz: Allah'ın (c.c) ilk yaratışı üzerinde düşünme ile çıktıktan sonra meniyi 
organa geri döndürmesi üzerinde düşünme arasında hiçbir alaka ve birbirini 
gerektirme yoktur ki Allah (c .c) birinin varlığını diğerinin mümkün olmasına delil 
yapsın . Ama ilk yapma ile öldükten sonra yapma, ilk yaratma ile tekrar yaratma, 
ilk doğuş ile ikinci doğuş arasında bir çok yönden bağ vardır ve bunların birinin 
mümkün olması diğerinin de mümkün olmasını, birinin gerçekleşmesi diğerinin 
de gerçekleşmesinin imkan dahilinde olmasını gerektirir. Böylece bunların birini 
diğerine delil getirmek güzel olmuştur. 

On: Allah (c .c) "Üzerinde bir gözetleyicinin bulunmadığı h içbir nefis yok
tur" (Tarık: 4) buyruğuyla, insana, onun amellerini koruyup sayacak birini ta
yin ettiğini , dolayısıyla onların hiç birinin zayi olmayacağını belirtmiş, sonra 
"Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir" buyruğuyla korunan 
ve kaydedilen amelinin karşılığını görmek için tekrar diriltileceğini bildirmiş
tir. Böylece amellerinin baştaki ve sondaki durumunu açıklamıştır; amellerinin 
başlangıcı kaydedilmiş haldedir ve sonu da o kaydedilenlere göre ceza veya 
mükafatlandırma olacaktır. Allah (c .c) bunu "Gizliliklerin açığa çıkartıldığı gün" 
sözüyle bildirmiştir. Ayetteki tübla'nın manası "incelenir" dir. Mukatil :  ortaya çı
kar ve belli olur, diye tefsir etmiştir. Nitekim bir şeyin iç yüzünü ve gizli yönlerini 
ortaya çıkarmak için inceleme yaptığında, "belevtu'ş-şey'e :  filan şeyi inceledim" 
dersin. Serfür ise serlre'nin çoğuludur. Bu Allah (c.c) ile kul arasında görünürde 
bulunan ama içyüzünü O'nun bildiği ilahi sırlarıdır. Mesela iman sırlardandır, 
Allah' ın şeriat kuralları sırlardandır. Bunlar hayır ile şerrin, yapılan ile terk edilip 
zayi edilenin, Allah için yapılan ile O'nun (c.c) için yapılmayanın ortaya çıkması 
için o gün incelenecektir. 

Abdullah b .  Ömer şöyle demiştir: Allah (c.c) kıyamet günü her sırrı ortaya 
çıkaracak ve bunların her biri yüzlerde süs veya leke olarak belirecek. Yani sır
ların ortaya çıkarılmaları; deşifre edilmeleri, gerektirdikleri mükafat ve cezaların 
verilip, övgü ve yergilerin yapılması suretiyle olacaktır. 

Amellerin sır ile ifade edilmesindeki incelik şudur: ameller içteki sırların mey
veleridir. Bu yüzden içi iyi olanın ameli de iyi olur ve içi yüzüne nur, parlaklık ve 
haya olarak yansır. Kimin içi bozuk ise onun ameli de ona uyduğu gibi içindeki 
yüzüne karalık, karanlık ve leke olarak yansır. Dünyada dışa yansıyan içindeki 

--
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ameli olduğu gibi ,  kıyamet gününde de onda beliren şey içindeki olacak, hüküm 
ona göre verilecek ve görüntü o görüntü olacaktır. Şair şöyle demiştir: 

Çünkü onun, sırların ortaya döküleceği günde, 

Kalbin içinde ve kenarında bulunan sevgi sırrı vardır. 

Allah (c.c) daha sonra insanın kıyamet günündeki halini haber vermiş, 
Allah'ın (c.c) azabına karşı ne kendinden ne de dışarıdan bir güçle -yani yardım
cıyla- hiçbir şey yapamayacağını söylemiştir. Çünkü kul bir sıkıntıya düştüğünde 
onu ya kendinin veya yardım edecek birinin gücüyle def edebilir. O gün ise 
bunların hiç biri olmayacaktır. Bunun benzeri şu ayettir: "Yoksa kendilerin i  bize 
karşı savunacak birtakım ilahları mı var? (0 ilah dedikleri şeyler) kendilerine bile 
yardım edecek güçte değildir/er. Onlar bizden de a/Cıka ve destek görmez/er"858 

Allah (c.c) daha sonra ''Anda/sun (içindekileri) dönüşlü olan semaya ve ya
rılan yere "  (Tarık: 1 1 ,  12 )  buyurarak, göğe ve yağmur göndermesine, yere ve 
çatlayıp yarılarak bitki bitirmesine yemin etmiştir. Ferra der ki: Gökyüzü her yıl 
yağmurla görünür ve o yolla nimet ve bereket dağıtır. Ebu İshak: Rec' (("�-_; ) , yağ
mur demektir. Çünkü o gelip döner ve bu hal sürekli şekilde tekrar edip durur, 
demiştir. İbn Abbas da -radıyallahu anh- aynısını söylemiştir: Gökyüzü her yıl 
yağmurla gözükür, sonra onunla nimet, hayır ve bereket dağıtır. 

Aslında bu bir benzetmedir ve göğün döndürmesinden {rec' ) kasıt; tüm za
manlarda ve muhtelif durumlarda gökten hayır ve bereket inmesi, bunun ardı 
ardına ve kesintisiz gerçekleşmesidir. Çünkü nimetlerin tamamı gök tarafından 
gelir. 

Nimetin en açığı ve gözle görüleni yağmur olduğundan rec' "yağmur"la tef
sir edilmiştir. Onunla tefsir edilmesi ve mukabilinde bitkinin çıkmasıyla birlikte 
toprağın yarılmasının zikredilmesi güzel olmuştur. 

Sad' (c_l..<:ı ) da bitki bitirmek ile tefsir edilmiştir; çünkü bitki yeryüzünü "sad ' "  
yapar, yani yarar. Onun için Allah (c.c) yağmur bulunduran gök ile bitki bitiren 
yere/toprağa yemin etmiştir. Bunların her biri Allah' ın rabliğini gösteren ayetler
den bir ayettir. 

Allah (c.c) surenin başında insanın ilk ve yeniden diriltilmelerdeki hallerine 
yemin ettiği gibi, Kur' an-ı Kerim'in hak ve doğru olduğuna yemin ederek "Şüp
hesiz O (Kur'an), kesinlikle ayırt edici bir sözdür. O bir şaka değildir. " (Tarık: 13, 
14) buyurmuştur. 

Kavl-i fasl (El-Kavlu' l-fasl: ayırt edici söz) ;  hak ile batılı birbirinden ayıran 
söze denir. Zira o hak ile batılı birbirinden ayırır, insanlar arasındaki kavgalarda 
onları ayırıp hak hükmü verir. Arapça'da "fasl' a isabet eden" ; kastedilen manayı 

858 Enbiya: 43. 
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zihninde ayrıştıran ve netleştiren kimse demektir. Nitekim, sözüyle kastedilen 
manaya tam isabet ettiğinde "Fasl'a isabet etti, murada isabet etti" denir. "Fasl-ı 
h itap" (net söz, konuya son noktayı koyan açıklama) ifadesi de bundandır. 

Yine manayı açıklayıcı kavl-i fasl (fasıllı söz) ; müphem ve kapalı sözün zıttıdır. 

İşte Kur'an-ı Kerim' in fasl oluşu bu manaların tümünü kapsamaktadır. Hak 
oluşu da batıl ve asılsız olmayışını, şaka değil ciddi oluşunu içermektedir. Şaka 
(hezl) hakikati olmayan, yani boş şey ve oyun olduğundan, "fasl" ile "hezl" kar
şılıklı zikredilmişlerdir. 

Yalanlayıcılar onu delile dayanarak reddetmezler, tuzak kurar, hile yapar ve 
aldatırlar. Dinine, peygamberine ve kullarına tuzak kurdukları gibi Allah da (c.c) 
onlara tuzak kurar. 

"Allah' ın (c.c) tuzağı" ,  onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş helake götür
mesidir. Ansızın yakalamak için onlara mühlet vermesidir. Nitekim Allah (c.c} 
şöyle buyurur: "Onlara mühlet veririm; (ama) benim cezam çetindir"859 İnsan 
birine tuzak kuracağı zaman, kralların yaptığı gibi, kendisine güvenmesi ve rahat 
olması için ona iyilik ve ihsanını gösterir, sonra onu yakalayıverir. Allah düşman
ları kendisinin dostlarına ve dinine böyle yaptıklarında da, Allah'ın (c.c) onlara 
tuzak kurması çirkin değil iyi bir şeydir. Allah (c.c) onları yavaş yavaş tuzağa 
çekerken onlara ihsan ve ikramda bulunur. Nihayet onlar kendilerine verilene 
sevinip şımarınca onları ansızın yakalayıverir. 

Allah (c.c) "Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . .  " 
(Tarık: 1 7 )  buyurmaktadır. 

Yani onlara biraz mühlet ver, onlar için acele etme. Rabb teala onlara müh
let veriyor. Hz . Peygambere hitap ya onlara tehdit ve göz korkutma veya "onları 
biraz bekle" manasındadır. 

Rüveyda, Arap dilinde birkaç şekilde gelir. Bir: ism-i fiil olarak gelir ve onun
la isim nasbedilir. "Ruveyden zeyden" gibi. Yani ; Zeyd' i bırak, mühlet ver ve 
yumuşak davran. İkinci olarak da mef'ule izafet edilmiş masdar (mef'ulü mutlak) 
şeklinde gelir; "ruveyda zeydin" gibi . yani ; Zeyd' e mühlet vermek (yani : mühlet 
ver) . "Darbe rikabin: boyunlarını vurmak" (yani vurun) 'daki gibi. Üç: Nasbedil
miş sıfat olarak gelir; sarO ruveyda: yavaş yürüdüler" cümlesindeki gibi. Araplar 
"Da'hu ruveyda: onu yavaş koy" derler, yani "vad'an ruveyda: yavaş bir koyuş
la koy. " Bu durumda ruveyda için şu iki şey caizdir: 

Bir: Hal olması . 

859 A'raf: 183 .  
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İki : Mahzuf bir masdarın sıfatı olması. Gizli olan bu mevsuf (vasfın sahibi )  
açığa çıkarsa ikinci türden olduğu kesinlik kazanır. Böylece bu ayetteki ruveyda 
üçüncü kısımdandır. Doğrusunu en iyi Allah bilir.860 

Merhum yine şöyle demiştir: 

Allah {c.c) insanı, tekrar dirilmenin hak olup peygamberlerin getirdikleri 
haberlerin gerçek olduğu hakikatine ulaşmak için ilk yaratılışı ve rızkı üzerinde 
düşünmeye çağırarak şöyle buyurmuştur: "O halde insan neden yaratılmış oldu
ğuna bir bakıversin ?  O (ana rahmine) atılıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. O su, 
omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye 
elbette güç yetirendir. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. " (Tarık: 5-9) .  

Buradaki "dafik: dökülen" kelimesi bazılarının sandığı gibi ism-i mef'ul değil, 
kendi vezni gibi ism-i fail manasındadır. "Maun cari: akan su" ve "maun vakıf: 
durgun su" ve "maun sakin: durgun su" örneklerinde olduğu gibi (yani başkası 
tarafından değil , kendisi dökülen, akan, durgun halde bulunan su) . 

Belden kastın erkeğin beli olduğunda ihtilaf yoktur. Göğüs kemiği hakkında 
ise farklı görüşler vardır. Kimisi onun erkeğin göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. 
Göğüs kemiği göğüs ile köprücük kemiği arasındaki yerdir. Kimisi ise kadının 
göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. Birincisi daha kuvvetlidir. Çünkü Allah (c.c) 
"O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar" buyurmuş, belden ve göğüs 
kemiklerinden çıkar dememiştir. Dolayısıyla adamın suyunun bu iki farklı şeyin 
arasından çıkması gerekir. Nitekim süt hakkında da "Karınlarındaki fışkı ile kan 
arasından (gelen)" buyurmuştur861 . Ayrıca Allah (c .c) bir çok yerde, onu nutfe 
(meni) den yarattığını bildirmiştir. Nutfe ise erkeğin suyu (menisi) dir. Dilbilim
ciler böyle söylemişlerdir. Cevheri der ki : Nutfe ( �...i.k.; ) ;  az veya çok her türlü safi 
suya denir. Nutfe ayrıca erkeğin menisine denir. Çoğulu nutef' tir. Yine, "kuvvet
lice akıp dökülme" ve "olgunlaşma" nitelemeleri ancak erkeğin menisine yapılır. 
Arapçada "öİ _,..JI �·' (kadın olgunlaştı) da, " ci!.>1• (kadın suyunu kuvvetlice 
akıp döktü) de denmez. 

Diğer görüştekileri öyle söylemeye, dilbilimcilerin "terfüb göğüsteki kolye ye
ridir" demeleri itmiştir. Zeccac der ki : Dilbi/imciler bunda m üttefiktirler ve buna 
Imriulkays'ın şu şiirini delil getirirler: 

İnce belli ve beyaz; şişman ve eti sarkık değil . 

Göğüsleri aynen ayna gibi parlak. 

860 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an s. 100-108. 
861 Nahl: 66. 
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zihninde ayrıştıran ve netleştiren kimse demektir. Nitekim, sözüyle kastedilen 
manaya tam isabet ettiğinde "Fasl'a isabet etti, murada isabet etti" denir. "Fasl-ı 
hitap" (net söz, konuya son noktayı koyan açıklama) ifadesi de bundandır. 

Yine manayı açıklayıcı kavl-i fasl (fasıllı söz) ; müphem ve kapalı sözün zıttıdır. 

İşte Kur'an-ı Kerim' in fasl oluşu bu manaların tümünü kapsamaktadır. Hak 
oluşu da batıl ve asılsız olmayışını, şaka değil ciddi oluşunu içermektedir. Şaka 
(hezl) hakikati olmayan, yani boş şey ve oyun olduğundan, "fasl" ile "hezl" kar
şılıklı zikredilmişlerdir. 

Yalanlayıcılar onu delile dayanarak reddetmezler, tuzak kurar, hile yapar ve 
aldatırlar. Dinine, peygamberine ve kullarına tuzak kurdukları gibi Allah da (c.c) 
onlara tuzak kurar. 

"Allah' ın (c .c) tuzağı" ,  onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş helake götür
mesidir. Ansızın yakalamak için onlara mühlet vermesidir. Nitekim Allah (c.c) 
şöyle buyurur: "Onlara mühlet veririm; (ama) benim cezam çetindir"859 İnsan 
birine tuzak kuracağı zaman, kralların yaptığı gibi, kendisine güvenmesi ve rahat 
olması için ona iyilik ve ihsanını gösterir, sonra onu yakalayıverir. Allah düşman
ları kendisinin dostlarına ve dinine böyle yaptıklarında da, Allah' ın (c .c) onlara 
tuzak kurması çirkin değil iyi bir şeydir. Allah (c.c) onları yavaş yavaş tuzağa 
çekerken onlara ihsan ve ikramda bulunur. Nihayet onlar kendilerine verilene 
sevinip şımarınca onları ansızın yakalayıverir. 

Allah (c.c) "Bu nedenle o kafirlere mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver! . . . " 
(Tarık: 1 7) buyurmaktadır. 

Yani onlara biraz mühlet ver, onlar için acele etme. Rabb teala onlara müh
let veriyor. Hz . Peygambere hitap ya onlara tehdit ve göz korkutma veya "onları 
biraz bekle" manasındadır. 

Rüveyda, Arap dilinde birkaç şekilde gelir. Bir: ism-i fiil olarak gelir ve onun
la isim nasbedilir. "Ruveyden zeyden" gibi. Yani ; Zeyd' i  bırak, mühlet ver ve 
yumuşak davran . İkinci olarak da mef'ule izafet edilmiş masdar (mef'ulü mutlak) 
şeklinde gelir; "ruveyda zeydin" gibi . yani ;  Zeyd'e mühlet vermek (yani : mühlet 
ver) . "Darbe rikabin: boyunlarını vurmak" (yani vurun) 'daki gibi. Üç: Nasbedil
miş sıfat olarak gel ir; sarO ruveyda: yavaş yürüdüler" cümlesindeki gibi . Araplar 
"Da'hu ruveyda: onu yavaş koy" derler, yani "vad'an ruveyda: yavaş bir koyuş
la koy. " Bu durumda ruveyda için şu iki şey caizdir: 

Bir: Hal olması . 

859 A'raf: 183 .  
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İki : Mahzuf bir masdarın sıfatı olması. Gizli olan bu mevsuf (vasfın sahibi) 
açığa çıkarsa ikinci türden olduğu kesinlik kazanır. Böylece bu ayetteki ruveyda 
üçüncü kısımdandır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 860 

Merhum yine şöyle demiştir: 

Allah (c .c) insanı ,  tekrar dirilmenin hak olup peygamberlerin getirdikleri 
haberlerin gerçek olduğu hakikatine ulaşmak için ilk yaratılışı ve rızkı üzerinde 
düşünmeye çağırarak şöyle buyurmuştur: "O halde insan neden yaratılmış oldu
ğuna bir bakıversin? O (ana rahmine) atılıp dökülen bir sudan yaratı lmıştır. O su, 
omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye 
elbette güç yetirendir. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. " (Tarık: 5-9) .  

Buradaki "dafik: dökülen" kelimesi bazılarının sandığı gibi ism-i mef'ul değil, 
kendi vezni gibi ism-i fail manasındadır. "Maun cari: akan su" ve "maun vakıf: 
durgun su" ve "maun sakin: durgun su" örneklerinde olduğu gibi (yani başkası 
tarafından değil, kendisi dökülen, akan, durgun halde bulunan su) . 

Belden kastın erkeğin beli olduğunda ihtilaf yoktur. Göğüs kemiği hakkında 
ise farklı görüşler vardır. Kimisi onun erkeğin göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. 
Göğüs kemiği göğüs ile köprücük kemiği arasındaki yerdir. Kimisi ise kadının 
göğüs kemiği olduğunu söylemiştir. Birincisi daha kuvvetlidir. Çünkü Allah (c.c) 
"O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar" buyurmuş, belden ve göğüs 
kemiklerinden çıkar dememiştir. Dolayısıyla adamın suyunun bu iki farklı şeyin 
arasından çıkması gerekir. Nitekim süt hakkında da "Karınlarındaki fışkı ile kan 
arasından (gelen)" buyurmuştur861 . Aynca Allah (c.c) bir çok yerde, onu nutfe 
(meni) den yarattığını bildirmiştir. Nutfe ise erkeğin suyu (menisi) dir. Dilbilim
ciler böyle söylemişlerdir. Cevheri der ki : Nutfe (4..i.k;) ;  az veya çok her türlü safi 
suya denir. Nutfe aynca erkeğin menisine denir. Çoğulu nutef'tir. Yine, "kuvvet
lice akıp dökülme" ve "olgunlaşma" nitelemeleri ancak erkeğin menisine yapılır. 
Arapçada "ölrll �,, (kadın olgunlaştı) da, "�.:ı" (kadın suyunu kuvvetlice 
akıp döktü) de denmez. 

Diğer görüştekileri öyle söylemeye, dilbilimcilerin "terfüb göğüsteki kolye ye
ridir" demeleri itmiştir. Zeccac der ki: Dilbilimciler bunda müttefiktirler ve buna 
Imriulkays 'ın şu şiirini delil getirirler: 

İnce belli ve beyaz; şişman ve eti sarkık değil. 

Göğüsleri aynen ayna gibi parlak. 

860 Et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an s. 100- 108. 
861 Nahl :  66. 
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Ancak bu, teraib'in kadına mahsus olduğunu göstermez. Bilakis o hem er
kek hem kadın için kullanılır. Cevheri der ki : Terfüb göğüs ile köprücük kemiği 
arasındaki göğüs kemiğine denir. 

"Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir. " (Tarık: 8) . Doğ
rusu, buradaki "onu" zamiri insana racidir. Yani , Allah gizliliklerin ortaya çıkar
tıldığı kıyamet gününde insanı kendisine döndürmeye kadirdir. "Zamir meniye 
döner ve mana 'Allah (c.c) onu idrar yoluna veya göğse döndürmeye veya çık
masını engellemeye kadirdir' şeklindedir" diyen hatalıdır. Allah (c .c) ona da ka
dirdir. Ancak sözün gelişi ve Kur' an' ın, başlangıç ile ilk yaratılışı tekrar dirilmeye 
ve kendisine döndürülmeye delil getirme metodu bunu reddeder. Ayrıca ayette 
dönüş bir zarfla (zaman zarfıyla) kayıtlanmıştır ki o "gizliliklerin ortaya çıkarıldığı 
gün" dür. 862 

İbn Kayyim (rh.a) yine şöyle demiştir: 

Zeccac şöyle demiştir: Dilbilimcilerin heps} turbe ( �;) nin göğüsteki takı yeri 
(döş} manasına gelip çoğulunun terfüb olduğunda hemfikirdirler. 

Ebu Ubeyde de: Terfüb, göğüsteki takı yerid ir, demiştir ve bu dilbilimcilerin 
tümünün görüşüdür. Ata da İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "O, göklerin ve 
yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! "863 buy
rulmuştur. Çünkü çocuk ancak erkek ile eşinden meydana gelir. İlk babamız ve 
annemiz Adem ile Havva da, İsa (a.s) da bu kuralı bozmaz. Çünkü Allah Adem 
(a.s) ' ın toprağını suya atarak çamura, sonra ona hava ile su göndererek pişmiş 
çamura dönüştürmüş, sonra da ona ruh üflemiştir. Havva da Adem'den ayrıl
mıştı ve ondan bir parçaydı .  İsa (a .s) ise Meryem'in suyundan yaratılmıştı. Melek 
ona üflemişti ve bu onun için başkalarının babası mesabesinde olmuştu.864 

862 İ'lamu'l-Muvakki'ln ( 1/194-196),  
863 En anı: 101 .  
864 Tuhfetu'l-vedud s .  239. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! 

2. O ki yaratıp düzenleyendir. 

3. O ki takdir edip yol gösterendir. 

4. O ki meralar çıkaran, 

5. Sonra da onu kupkuru ve simsiyah hale getirendir. 

6. Sana (Kur'ôn'ı) okutacağız ve unutmayacaksın. 

7. Allah 'ın dilediği m üstesna. Şüphe yok ki O. açık olanı da bilir, gizli 
kalanı da. 

8. Biz sana o en kolay olanı gerçekleştirme başarısını  vereceğiz. 

9. O halde - eğer öğüt fayda verirse- sen de öğüt ver. 

1 0 . Korkan kimse öğüt alacak, 
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1 1 .  Oldukça bahtsız olan kimse ise ondan kaçacaktır; 

12. O ki en büyük ateşe girecek, 

13. Sonra orada hem ölmeyecek hem de hayat bulmayacaktır. 

14 .  Gerçek şu ki umduğunu elde eder, iyice temizlenen; 

15 .  Ve Rabbinin adını anarak namaz kılan. 

1 6. Oysa siz dünya hayatını tercih edersiniz. 

1 7. Halbuki ahiret hem daha hayırlı, hem de daha kalıcıdır. 

18. Şüphe yok ki bu(nlar) önceki sahifelerde, 

1 9. Ibrahim ile Musa 'nın sahifelerinde de vardır. 

Tefsiri : 

"O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! O ki yaratıp düzenleyendir. O ki takdir 
edip yol gösterendir" (A'la: 1 -3). 

Allah (c.c) , kendisinin genel manadaki "takdir" i kapsamında dört şey zikret
miştir: yaratmak, düzenlemek, takdir etmek ve yol göstermek. Ata der ki : Allah 
(c.c) onu yarattı ve yaratıkları arasında en güzel sfüette düzenledi . Bunun delili 
Allah' ın (c.c) "O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır . . . " buyruğudur865• 
Çünkü güzel yaratması; onu düzenlemesini, bedeni ile azalarının, kendi araların
daki uyum ve dengeyi bozmayacak derecede bir uyum içinde olmasını gerektir
mektedir. 

Kelbi : Ruh taşımakta olan her canlıyı ona hayat vererek yaratmış ve iki el , iki 
göz ve iki ayak vererek onu düzenlemiştir, diye tefsir etmiştir. Mukatil: Her hay
van için ona yararlı olacak bir mahluk yaratmıştır, demiştir. Ebu İshak da: Yani 
insanı mükemmel ve dengeli yaratmıştır, demiştir. Bu tefsirler örneklendirme 
türünden bir tefsirdir. Yoksa yaratma ve düzene koyma hem insanı hem başka
larını kapsar. Nitekim Allah (c.c) "Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene"866, 
''Ardından semayı yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti} "867, "Rahman 
olan Allah 'ın yaratışında h içbir uygunsuzluk göremezsin"868 buyurmuştur. Ora
daki bazı mevcut dengesizlik ve düzensizlik ise Allah' ın (c.c) o mahlukuna bunları 
vermemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü düzene koymak etki etme ve güzel 
bir şekilde ortaya koyma şeklinde gerçekleşen bir "olma" hadisesidir. Onlardan 
olmayan ise yaratanın düzenini istemediğindendir. Bu da "olmamak/yokluk" 
hali olup olması ve gerçekleşmesi için herhangi bir yaratma ve etkinin olmaması 
yeterlidir. 

865 Secde: 7.  
866 Şems: 7.  
867 Bakara: 29. 
868 Mülk: 3. 
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Bunun üzerinde iyi düşün; zira bu açıklama Allah' ın (c.c) "Rahman olan 
Allah 'ın yaratışında h içbir uygunsuzluk göremezsin"869 buyruğundaki kafaya ta
kılan problemi çözer. Çünkü mevcut bazı düzensizliklerin sebebi Allah'ın onda 
düzenleme iradesinin olmamasıdır. Cehalet, körlük, dilsizlik ve sağırlıkta Allah' ın 
bunları yaratma ve meydana getirme iradesinin olmayışı yeterlidir. İnşaallah bu
nun tamamı Rası'.llullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in "..!1.:J! � rJIJ: şer sana değildir 
(sana şer olan şeylerle ibadet edilmez veya şer sana yakışmaz)"870 hadisinde, 
şerrin kaza ve kader kapsamında olduğu meselesinde gelecektir. Burada özetle 
anlatılmak istediğimiz şudur ki; Allah 'ın (c .c) her mahluktaki düzenlemesi yarat
ma düzeyindedir ve bir şeyde başka yönde düzenleme yoksa Allah (c.c) bunu 
onda yaratmadığındandır. 

Takdir etme ve hidayete (yol gösterme ve ona iletme) gelince, Mukatil: Er
kek ve dişiyi yaratmayı takdir etti ve erkeği dişiye, dişiyi erkeğe ulaşmayı öğretti, 
demiştir. İbn Abbas, Kelbi ve Ata: Soylardan dilediğini yarattı, sonra erkeğe di
şiye nasıl ulaşacağını öğretti, demişlerdir. Bu görüşü Nazm yazarı tercih etmiş ve 
şöyle demiştir: h idayetten kasıt erkeğin kadına nasıl yaklaşacağının öğretilmesi 
ve ilham edilmesidir. Çünkü her bir hayvan türünde erkeklerin dişilere yaklaşma 
biçimi onların şekil, biçim ve duruşlarına göre birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 
Allah (c.c) her bir erkeği, türünün dişilerine nasıl yaklaşacağı bilgisiyle yaratma
saydı o bunu yapamazdı . 

Mukatil ayrıca: Ona geçimini sağlama ve hayvanını otlatma yolunu göster
miştir, demiştir. Süddl: Cenin'in rahimde kalacağı süreyi belirlemiş, sonra ona 
dışarı çıkma yolunu göstermiştir, demiştir. Mücahid: İnsana hayır ve şer, saadet 
ve bedbahtlık yollarını göstermiştir, demiştir. 

Ferra ise şöyle demiştir: Cümlenin "takdir edip" den sonraki kısmının aslı 
"feheda ve edalle: ardından hidayet etti ve saptırdı" şeklindedir. İkisinden biriyle 
(hidayet) yetinilip diğerine gerek duyulmamıştır. 

Ben derim ki: Ayet bunların tümünden daha geniştir. Buradaki görüşlerin 
en zayıfı Ferra'nın görüşüdür. Çünkü buradaki hidayet, hayvanlara yaşamlarını 
sürdürmede faydalı olacak telkin ve ilhamları kapsayan genel hidayet (yol gös
terme) dir. Allah' ın (c.c) dilemesi dahilindeki iman hidayeti ile sapıklık değildir. 
Bu ayet, "O da: Bizim Rabbimiz, her şeye hı/katini (varlık ve özelliğini) veren, 
sonra da doğru yolu gösterendir, dedi. "871 ayetinin bir benzeridir. 

Dolayısıyla Allah' ın mahlukatına "yaratmayı vermesi" onları var etmesi, "hi
dayet etmesi" ise onlara öğretmesi, hayatta kalmaları için gerekli koruyucu ve 
düzenleyici yol ve yöntemleri göstermesidir. 

869 Mülk: 3. 
870 Sahih hadistir. Fatiha suresinin tefsirinde geçti. 
871 Taha: 50. 
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Mücahid' in sözü kendinden bir misallendirmedir, ayetin manasının tamamını 
veren bir tefsir değildir. Çünkü ayet konuşan (insan) ve konuşamayan, kuş ve yü
rüyen, meramını ifade edebilen ve edemeyen ile tüm hayvanları kapsamaktadır. 

Aynı şekilde, "bu erkeğin dişiye nasıl yaklaşacağının gösterilmesidir" diye
nin açıklaması da bir misallendirmedir. Bu, sadece Allah' ın bildiği hidayet (yol 
gösterme, iletme) !erden sadece bir tanesidir. "Hayvanlarını atlatacağı otlağı 
gösterdi ,  ona iletti" diyenin tefsiri de böyledir. Zira bu da hidayetin bir kısmıdır. 
Çünkü, Allah' ın (c.c) yavruya, annesinin karnından çıktığında memesini ağzına 
nasıl alacağını göstermesi ve ilham etmesi (hidayeti) , emsalleri arasında anne
sini tanıyıp nereye gitse ardından gitmesini göstermesi, kendisine zarar verecek 
otlağı bırakıp faydalı otlağa yönelmesini göstermesi; kuşları, vahşi hayvanları 
ve diğer hayvanları insanın yapmaktan aciz kalacağı ilginç hareketler yapmaya 
hidayet etmesi -örneğin arıyı, farklı yerlerde bulunmasına rağmen otlanacağı 
yerlere gidip sonra ağaçtan, dağdan ve insanların ona hazırladığı kovanlara geri 
dönmesini öğretmesi-, bunların tümü buna birer örnektir.872 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Böylece Allah (c .c) dört şey zikretmiştir: yaratma, düzenleyip şekil verme, 
takdir etme ve hidayet. O (c .c) yarattığı her bir mahluku mükemmel bir düzende 
yaratmış, onu her şeyi sağlam ve muhkem biçimde düzenlemiştir. Sonra yaşamı, 
oturup kalkması ,  hareket ve tasarruflarında yararına olacak sebepleri ona tak
dir etmiş ve onu bunlara hidayet etmiştir. Hidayet etmenin manası öğretmektir. 
Böylece Allah (c .c) , Peygamberine indirdiği ilk sı1renin başındakine benzer bir 
ifadeyle, yaratan ve öğretenin kendisi olduğunu belirtmiştir873 . 

"O en yüce Rabbinin ismini tesbih et! " (A'la: 1 ) .  Gerçekte bu onların874 aley
hine bir delildir. 

Çünkü Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu emre uyarak "Sübhane 
rabbiye'l-a'la" (En yüce olan Allah' ı  tenzih ederim) ve "Sübhane rabbiye' l-azim, 
BüyükAllah' ı tenzih ederim, demiştir. Durum iddia ettikleri gibi olsaydı RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- " Sübhanesmi rabbiye' l-azim: Büyük Allah'ın ismini ten
zih ederim" derdi . Sonra; ümmetten hiç kimse "Rabbimin ismine ibadet ettim" ,  
"Rabbimin ismine secde ettim" , "Rabbimin ismine rüku ettim" ,  "Rabbimin adı 
aşkına bana merhamet et" demeyi caiz görmez. Bu da her şeyin isimle değil 
müsemma ( ismin sahibi zat) ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

872 Şifau'l-Alil: 65, 66. 
873 Miftahu Dari's-seade, 92. 

874 Yani; ""isim, isim verildiği şeyin aynısıdır" diyenlerin. 
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Allah' ı (c .c) zikir ve tesbih emrinin isme nisbetine (Allah' ı  zikret, değil de 
Allah' ın ismini zikret diye ifade edilmesi) gelince; buna şöyle cevap verilmiştir: 
yüceltilen tazim ve tenzih şart olunca onun sebebi ve onunla ilgili şeyler de yüce
lir. Mesela (krallar övülürken)  "yüce huzurda duruş" , "yüce kapı" , "değerli soh
bet meclisi" ve benzeri ifadeler kullanılır. Ancak bu cevap iki yönden tatminkar 
değildir: 

Bir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- böyle anlamamıştır. O "Sübhane rab
biyel . . .  : Rabbimi tenzih ediyorum .. " demiş, sizin söylediğiniz üzerinde durma
mıştır. 

İki: Bu, zat için kullanılan büyültme, hamd, tevhid ve benzeri ifadelerin isim 
için de kullanılmasını, "Allah' ın adına hamdolsun" , "Allah' ın adından başka 
hiçbir ilah yoktur" denebilmesini gerektirir. Bu ise hiç kimsenin söylemediği bir 
şeydir. 

Bilakis doğru cevap şudur: Hakiki zikrin mahalli kalptir. Çünkü zikir, isyanın 
(unutmanın) zıttıdır. Tesbih (yüceltme) de zikrin türlerindendir. Zikir ve tesbih ka
yıtsız olarak ifade edilmiş olsalardı dil ile anma değil , hatırlama anlaşılırdı . Allah 
(c.c) ise kullarından her ikisini (kalp ile hatırlama, dil ile anma) birden yapmaları
nı murad etti. Mü'min olmak ancak bu ikisinin bir araya gelmesi ve birleşmesiyle 
kabul edildi , İslam'a  giriş bununla gerçekleşti. Böylece ayetin manası şöyle olur: 
"Rabbini kalbinle ve dilinle zikret/an. "  Çünkü kalbin zikrinin konusu ismin gös
terdiği ve delalet ettiği zattır, başka bir şey değildir. Dil ile zikrin konusu ise söz ile 
birlikte manasıdır. Çünkü lafız, kendisi için istenen bir şey değildir. Onun için hiç 
kimse tesbihin mana değil sadece lafız olduğu vehmine kapılmaz. 

Hocam İbn Teymiyye (Allah ruhunu mukaddes eylesin ) bu manayı bana 
kısa ve zarif bir ifadeyle şöyle anlattı: Ayetin manası şöyledir: "Rabbini, onun 
adını telaffuz etmek ve söylemek suretiyle tenzih et." "Rab bini, onun adını zikre
derek tesbih et" sözü de bunun aynısıdır. Bu faide, bir ilim yolculuğuna bedeldir! 
Ancak kadrini bilene! Lütfuyla bol ihsanda bulunan Allah'a hamdolsun . Ondan 
nimetini tamamlamasını niyaz ederiz875. 

Şayet: Peki "�ıjı �) pı d"": En yüce Rabbinin adını tesbih et" (A'la: 1 )  

ayetinde "Rabb" lafzının başına b e  harfi gelmemişken, "�I � J  r-t.. � : 
Büyük Rabbinin adını tesbih et"876 ayetinde be harfinin gelmesindeki h!Kmet 
nedir? diye sorulursa; 

Cevap: Tesbih'ten bazen sadece tenzih ve salt zikr manası kastedilir. Ba
zen namazla birlikte yapılan tenzih kastedilir ki bu "belli bir fiille birlikte yapılan 
zikir ve tenzih"tir. O yüzden namaza tesbih denmiştir. İşte mücerret tesbih kas-

875 Bedaiu'l-Fevaid ( 1/ 18, 19 )  
876 Vakıa: 74,, 96. 



502 ·> Beda i 'ut-tefsir 

tedildiğinde be'nin bir manası yoktur. Çünkü bu manadaki tenzih harf-i cer ile 
geçişli olmaz; "sebbahtu billah: Allah' ı  tenzih ettim" demezsin. Fiille birlikte ya
pılan tenzihi kastettiğinde, ki o namazdır, bu manayı kastettiğine dikkat çekmek 
için başına be harfi getirirsin. Adeta "sebbih muftetihan bismi rabbike: Rabbini, 
adıyla başlayarak tesbih et" veya "sebbih natıkan bismi rabbik: Rabbini, adını 
telaffuz ederek tenzih et" demiş olursun. Aynen "Salli muftetihan bismihi: Na
mazı Allah'ın adıyla başlayarak kıl" , "salli natıkan bismih: Namazı Allah ' ın adını 
telaffuz ederek kıl" demen gibi. 

Allahu A'lem, bu sırdan dolayı "� jİjıJ uljl.4...!JI J LA ;ıı & : Göktekiler 
ve yerdekiler Allah 'ı tesbih ederler"877 ayetinde Allah lafzının oaşına lam harfi 
gelirken -ki buradaki tesbihten kasıt secde, boyun eğme ve itaattir-, secde fiilinin 
kullanıldığı "<.Ji> jijı_, ...:;..ı ljl.4...!J I u! ;_,; � �j :Göklerdeki ve yerdeki kimseler yal
n ız Allah 'a secde edeler" cümlesinde de aynı şekilde Allah lafzının başına lawm 
harfi gelmiştir.878 (Aynı manaya geldiklerinden ikisi de lam ile müteaddi olmuş
tur) . Ama hiçbir yerde "sebbehallahu . . .  " denmemiştir. İşte bu noktada Allah'ın 
(c.c) şu buyruğu üzerinde düşün: ":Jj ��_j �-'� :;. .:.,J� 'I �) � &-;j\ .:.ıı 
.:.,J� Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlen

-
mezler,

-
O'n� 

tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler"879 .  Secdeyi kendi adıyla anınca tesbih 
de Allah, ı zikir ve tenzih manasına gelmiştir. 880 

Allah (c.c) "Korkan kimse öğüt alacak" (A'lfı: 1 0) buyurmaktadır. 

Çünkü ahirete inanmayan kimse en fazla "Bunlar zamanın, diğerleri gibi 
çürütüp yok ettiği kimselerdir. Bedbahtlık ve saadet hep dönemde olagelmiştir" 
der. Ahirete inanan ve ondan korkan ise ayet ve nasihatlerden istifade eden ve 
etkilenen kimsedir. 881 

877 Hadid: 1 .  
878 Ra'd: 15 .  
879 A'raf: 205. 
880 Bedaiu' ! -Fevaid ( 1/ 20). 
881 Er-Risaletu et-Tebukiyyl s. 82. 



GAŞİYE SÜRESİ 
[26 Ayet] 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Ey insanoğlu! Herşeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? 

2. O gün birtakım yüzler zillete bürünmüştür. 

3. Zor işler altında bitkin düşmüştür. 

4. Yakıcı ateşe yaslanırlar. 

5. Kızgın bir kaynaktan içirirler. 

6. Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur. 

7. Ne semirtir, ne de açlığı giderir. 

8. İnanmış olanların yüzleri, o gün, pırıl pırı/dır. 

9. Yaptıklarından hoşnutturlar. 

1 0. Yüksek bir bahçededirler. 

1 1 .  Orada boş söz işitmezler. 
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12. Orada akan bir kaynak vardır. 

1 3. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. 

1 4. Konulmuş kadehler. 

1 5. Dizilmiş yastıklar. 

1 6. Serilmiş halılar vardır. 

1 7. Bu insanlar bakmıyorlar mı, develerin nasıl yaratıldığına? 

1 8. Göğün nasıl yükseltildiğine?  

1 9. Dağların nasıl dikildiğine? 

20. Yerin nasıl yayıldığına? 

21 . Ey Muhammed! Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt verensin. 

22-24: Sen, onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevi-
rir ve inkar ederse, işte Allah, onu en büyük azap ile cezalandırır. 

25. Dönüşleri bizedir. 

26. Sonra onların hesabını görmek bize düşer. 

Tefsiri : 

Ayette geçen istisna, munkatı (kesilmiş, devam etmeyen) bir istisnadır. An
cak bu munkatı istisna, İbn Haruf'un iddia ettiği gibi müstesnanın bağımsız bir 
cümle olması itibarıyla değil başka bir itibarla munkatı istisnadır. Dolayısıyla bu
rada istisna ile, kafirlere baskı ve zorbalık yapmak amaçlanmamaktadır. Çünkü 
Allah, peygamberi Rabbinin mesaj ını ileten bir tebliğci ve uyarıcı olarak gönder
miştir. Ona itaat edene Cennet, karşı çıkıp isyan edene de Cehennem vardır. Bu 
yüzden yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak 
göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. "882 

"De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur'an) gelmiştir. Artık kim doğ
ru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, ancak kendi aley
hine sapacaktır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim. "883 

Müfessirler derler ki : Yani sen, krallar gibi onların başına kendilerini ezen, 
boyun eğdiren bir zorba olarak gönderilmedin. Aksine sen, mesajlarımı tebliğ 
eden bir kulum ve elçimsim. Sana itaat eden kimseye Cennet, sana itaat etmeyip 
isyan edene de Cehennem vardır. 

Bu, buradaki ilahi hitaba muhatap olanların kafirler olduğunu ortaya koy
maktadır. Dolayısıyla istisna edilenlerin kafirler olması doğru olmaz.884 

882 Eş-Şura, 42/48. 
883 · Yunus, 10/108. 
884 Bedfıi'ü' l-fevfüd, 3/69. 
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FECR SÜRESİ 
(30 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun fecre, 

2. Ve on geceye, 

3. Hem çifte, hem de teke, 

4. Yürüyüp gittiği zaman da geceye ki; 

5. Gerçekten bu(nlar), akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil mi? 

6. Görmedin m i  Rabbinin nasıl (azab) ettiğin i Ad kavmine; 
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7. Yüksek direkli İrem 'e? 

8. Ki onun şehirlerde benzeri yaratılmamıştı. 

9. Ve vadi(ler)de kayaları oyan Semud'a; 

1 0. Ve kazıklar sahibi Firavun'a? 

1 1 .  Onlar ki memleketler(in) de azgınlık etmişlerdi. 

12. Onlar oralarda fesadı artırmışlardı. 

13. Bundan dolayı Rabbin de onların üzerine bir azab kamçısı yağ
dırdı. 

1 4. Çünkü Rabbin gözetlemektedir. 

1 5. Ama insan Rabbi kendisini sınayıp da ona ikramda bulunup ni
metler verse: "Rabbim beni şereflendirdi, bana /Cıtfetti " der! 

1 6. Fakat ne zaman onu deneyip rızkını  daraltırsa bu sefer: "Rabbim 
beni alçalttı " der! 

1 7. Hayır! Bilakis siz yetime ikramda bulunmazsınız. 

1 8. Yoksula yedirmek için de birbirin izi teşvik etmezsiniz. 

1 9. Mirası da helal, haram demeden alabildiğine yersin iz. 

20. Malı da ondaki hiçbir hakka riayet etmeksizin pek çok seversiniz. 

21 . Böyle yapmayın. Yer dağılıp zerreler gibi parça parça edildiğinde, 

22. Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde; 

23. Ki o gün Cehennem de getirilmiş olacaktır; işte o gün insan ha-
tırlayacaktır. Ama hatırlamanın ona ne faydası olur? 

24. "Keşke hayatım için önceden (iyilikler) göndermiş olsaydım " der. 

25. Artık o günde onun azabı gibi h içbir kimse azab yapamaz. 

26. O'nun bağladığı gibi de kimse bağlayamaz. 

27. "Ey yakin ile huzur bulmuş nefs! 

28. "Kendin razı olmuş ve (ilah i) rızaya ermiş olarak dön Rabbine! 

29. "Haydi katıl (salih) kullarıma! 

30. "Ve (onlarla) gir Cennetime!" 

Tefsiri : 

''Anda/sun fecre, ve on geceye, hem çifte, hem de teke, yürüyüp gittiği za
man da geceye ki; gerçekten bu(nlar), akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil 
·mi?" (Fecr: 1-5 ) .  Bu ayetlerdeki yeminlerin cevabının "Çünkü Rabbin gözetle
mektedir" (Fecr: 14) ayeti olduğu söylenmiştir. Ancak bu iki yönden zayıftır: 

Bir: Bu durumda hem cümle uzamış, hem de yemin ile cevabı arasına bir 
çok cümle girmiş olur. 
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İki: Allah'ın (c.c) "Çünkü Rabbin gözetlemektedir" buyruğu, O'nun bahsedi
len ümmetlere -ki onlar Ad ve Semud kavimleri ile Firavun'un kavmidir- cezasını 
vurgulamaktadır. Allah (c.c) önce onların cezalarını zikretmiş, sonra bir uyarı ve 
açıklama olarak: "Çünkü Rabbin gözetlemektedir" buyurmuştur. Dolayısıyla bu
nun yemin ile hiçbir bağını göremiyoruz. 

Bundan daha güzeli şu açıklamadır: On gecedeki fecir büyük fiili ibadet
leri ve ibadetlerin mahalli olan saygın mekanları içermektedir ki bunlar kulun 
Rabb' ine boyun eğmesini içerici ilahi şiarlardır. Çünkü hac ve ondaki ibadetler 
Allah'a (c.c) katıksız kulluk, O'nun azameti önünde eğilmek ve boyun eğmektir. 
Bu ise Ad, SemCıd kavmi ile Firavun'un kavmini nitelediği "azgınlık, büyüklen
me ve böbürlenme"nin zıttıdır. Çünkü hacdaki ibadetler Allah'a (c.c) sonsuz bir 
tevazu ve boyun eğişi içermektedir. Bu milletler ise Rabb'lerinin emrinden çık
mışlar ve büyüklük taslamışlardır. 

Sahih-i Buhari'de geçen ve İbn Abbas ' ın -radıyallahu anh- naklettiği bir hadiste 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Salih amellerin Allah'a bu 
on günden daha sevimli olduğu günler yoktur. " Sahabeler: Ya RasCılallah! Allah 
yolunda cihad da mı değil? Deyince Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-: "Ci
had da değil. Ancak canı ve malıyla gidip bunlardan hiçbiriyle dönmeyen kişi 
müstesna" buyurmuştur885. 

Böylesi amelleri içeren zaman ise yüce Rabb' in yemin etmesine layıktır. 
"Andolsun ki." Fecr' den, lafzın zahirindeki gibi fecir cinsi kastedilmişse bu 

namazların ilki sabah namazını içermektedir. Böylece yemine günün ilk namazı
nı içeren bu kelimeyle başlamış, son namazı içeren "ve yürüyüp gittiği zaman da 
geceye ki" ile bitirmiştir. 

Fecir' den belli bir fecir kastedilmişse o kurban gününün ve gecesinin -ki 
o Arafa gecesidir- fecridir. Dolayısıyla bu gece yılın en faziletli gecelerindendir. 
Şeytan hiçbir gecede bu gecekinden daha mağlup, hakir ve öfkeli olmaz. Bu 
fecir Allah (c.c) katındaki en faziletli gün olan kurban günüdür. Nitekim rivayet 
ettiğine göre RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah katında en faziletli gün kur
ban günüdür" buyurmuştur886. Bunu Ebu Davud, sahih senetle rivayet etmiştir. 
Bu, on günün son günüdür. Ki bu Sahih-i Buhar! ve diğerlerinde geçtiği üzere 
hacc-ı ekber günüdür. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in müezzininin: "Allah 
müşriklerden beridir. Resulü de onlardan beridir. fju yıldan sonra hiçbir müşrik 
hacca gelmeyecek ve Kabe'yi çıplak tavaf etmeyecektir" diye duyurduğu gün 
de bu gündü. Müezzininin Arafa değil kurban günü duyuru yaptığında ise hiçbir 
ihtilaf yoktur. Müezzin bunu RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in Kur'an'ı pratiğe 
geçirme ve uygulamak maksadıyla verdiği emirle yapmıştır. 

885 Sahih-i Buhar!, 969. 
886 Sünen-i Ebi Davud, Menasik 1/331 ;  Ahmed b. Hanbel 4/350. İkisi de Abdullah b. Kırt'tan 

rivayet etmişlerdir. 



508 •!• Bedai 'ut-tefslr 

Buna göre bu yemin hac ibadetlerini ve namazları içermektedir ki bu iba
detler Allah'a kulluk etme, boyun eğme ve azameti önünde küçülmeyi ifade 
etme özelliklerine sahiptirler. Onun için Halil lbrahim (a.s) : "De ki: Şüphesiz 
benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi Cılemlerin Rabbi Allah 
içindir. "887 Demiş, son peygambere "Öyleyse Rabbin için namaz krl ve kurban 
kes"888 diye emredilmiştir. Sadece Allah'a ibadet etmeyen mütekebbir müşrikler 
ise bu sCırede anılan Ad, Semud ve Firavun kavimleri gibi Allah' a  ortak koşar, 
kulluk yapmaya tenezzül etmezler. 

Allah (c .c) ' ın yemin ettiği şeylerden biri "çift ile tek" dir. Çünkü tazim göste
rilen bu şiarların bazıları mekan, zaman ve amel itibariyle çift veya tektirler. Safa 
ile Merve çift, Kabe tektir. Şeytan taşlamada (cemre) sayılar tektir. Mina ile Müz
delife çift, Arafat tektir. Amellere gelince ; tavaf tek, iki rek'at tavaf namazı çifttir. 
Safa ile Merve arasındaki tavaf tektir. Şeytan taşlama tektir. Bunların hepsi ye
dişe� defa yapılır ki aslolan budur. Zira Allah tektir, teki sever. Namazın da bazısı 
çift, bazısı tektir. Vitr namazı çifti tek yaparak hepsini teke dönüştürür. RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in buyurduğu gibi :  "Gece namazı ikişer rek'attır. Sabah 
vaktinin girmesinden korktuğunda bir rek'at vitir namazı kıl ki kıldığın namazları 
senin için teke dönüştürsün. "889Zamana gelince; Arafat (Zilkade ayının) tek gü
nünde (9 .gün) ,  kurban ise çift günündedir ( 10 .  gün ) .  

Bu, müfessirlerin çoğunluğunun görüşüdür. Mücahid, İbn Abbas' tan 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: Ayetteki tekten kasıt Adem (a.s) ' dir ve eşi 
Havva ile çift olmuştur. Başka bir rivayette şöyle demiştir: Çift Adem (a.s) ile 
Havva, tek ise yalnızca Allah'tır. İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- yapılan üçüncü bi: 
rivayet de şöyledir: Çift kurban günü, tek ise üçüncü gündür. İmran b .  Husayn 
ve Katade' den şöyle demişlerdir: çift ve tekten kasıt namazdır. O bu hususta bir 
de hadis rivayet etmiştir. 

Atiyye el-Avfi : Çiftten kasıt yaratıklardır. Allah (c .c) "Biz sizi çiftler olarak 
yarattrk"890 buyurmuştur. Tek de Allah'tır. Hakem de aynı görüştedir. O şöyle 
demiştir: Her şey çift, Allah ise tektir. Ebu Salih şöyle demiştir: Allah her şeyi 
çifter, ikişer yaratmıştır. Kendisi ise tek ve birdir. Bu Mücahid ve MesrCık'un gö
rüşüdür. 

Hasan-ı Basri: Çift ve tekten kasıt tüm sayılardır. Zira tamamı çift ile tektir, 
demiştir. İbn Zeyd: Çift ile tek tüm yaratıklardır. Zira onlar çift ile tekten ibarettir
ler, demiştir. Mukatil de: Çift; günler ile geceler, tek ise sonrasında gece olmayan 
gündür ki o kıyamet günüdür. 

887 En anı: 162.  
888 Kevser: 2 .  
889 Buharı 990; Müslim 749. 
890 Nebe: 8 .  



Süre :  89 • Fecr Süresi •!• 509 

Bu hususta başka görüşler de zikredilmiştir. Ancak temel görüşler bunlardır 
ve tümü şu iki görüşte toplanmaktadırlar: 

Bir: çift ile tek, yaratıkların ve şer' i kuralların iki çeşididir. 

İki: tek; yaratan, çift ise yaratılanlardır. 
Bu görüşe göre bu yeminde yaratan ile yaratılan zikredilmiştir ki bu daha 

önce geçen "Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydmlığma "891 ayetindeki gibidir; "(O 
günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki"892 ayetinde bahsedilenler ve "Ka
rarıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun. Açılıp aydınlattığı zaman gün
düze and olsun . Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki"893 ayetinde anlatılanlar 
gibidir. 

Allah (c.c) burada "Yürüyüp gittiği zaman da geceye (yemin olsun) ki" bu
yurmuş, Müddessir suresinde "Dönüp gitmekte olan geceye (yemin ederim ki) " ,  
Tekvir slıresinde "Geldiği/gittiği vakit geceye anda/sun" buyurmuştur. Ayetteki 
"as'ase" fiili hem "geldi" , hem de "gitti" şeklinde tefsir edilmiştir. Eğer kasıt ge
cenin gelmesi ise gecenin üç haline yemin edilmiştir ki onlar gelme hali, uzama 
ve yayılma hali, bir de gitme halidir. Bunlar, Allah' ın (c.c) , kendisine delalet eden 
ayetleridir. 

"Fecr" , başında "elif lam" marifet edatlı gelmiştir; çünkü bu herkesçe bilinen 
bir şeydir. "leyalin aşr: on gece" ise marifet takısı olmaksızın nekra gelmiştir. 
Çünkü o ancak öğrenmekle bilinir. Ayrıca nekralı halinde bu geceleri tazim ve 
yüceltme vardır. Çünkü nekra tazim ve büyültme ifade eder. 

Fecr' in marife gelişi onun meşhur olduğuna, hiç kimsenin bihaber olmadığı 
şu malum fecrin kastedildiğine delalet etmektedir. 

Bu yemin İbrahim (a.s) ile Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-' in  getirdiği 
mesaüları içerince, üzerine yemin edilen hakikatlere de delalet etmiştir. Onun 
için " Gerçekten bu(nlar) ,  akıl sahibi olanlar için bir yemindir, değil mi?" deni
lerek bu yemine dikkat çekilmiş ve önemli hale getirilmiştir. Çünkü bu yeminin 
büyüklüğü nübüvvet ile bilinir. Bu ise, peygamberleri yalanlayan Ad, Firavun ve 
Semud kavimlerinin başına gelenler onun başına gelmemesi için sahibini gaf
letten ve hevaya uymaktan engelleyip peygamberlere uymaya iten bir kontrol 
mekanizmasına ihtiyaç duyar. 

891 Şems: 1 .  
892 Buruc: 3 .  
893 Leyi: 1-3.  
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Bu sı1rede kendi gücüne, saltanatına ve malına aldanan kimseler yerilmiştir 
ki onlar bu üç millettir. Ad kavmi güçlerine, Semud kavmi bahçelerine, pınarları
na, tahıl ve bostanlarına, Firavun'un kavmi ise mal-mülk ve riyasetlerine aldan
mışlar, akibetleri ise Allah' ın (c.c) bize anlattığı gibi olmuştur894• 

Allah (c.c) ''Ama insan Rabbi kendisin i sınayıp da ona ikramda bulunup ni
metler verse: "Rabbim beni şereflendirdi, bana lutfetti" der! Fakat ne zaman onu 
deneyip rızkını daraltırsa bu sefer: "Rabbim beni alçalttı " der!" buyurmaktadır 
(Fecr: 15 ,16 ) .  

Yüce Allah burada kendisinin kulunu, ona rızkı daraltmak ve sınırlandır
mak suretiyle sınadığı gibi ikram ve ihsanda bulunarak, rızık kapısını açarak da 
sınadığını haber vermiş, her ikisinin de insan için bir sınav ve imtihan olduğunu 
bildirmiştir. Ardından rızkın geniş ve bol olmasının Allah' ın kuluna bir ikram, 
daraltmasının ise onu zelil etme olduğunu sananları tenkit ederek "Kella: kesin
likle böyle değil" demiştir. Yani durum insanın söylediği gibi değildir. Bilakis ben 
{bazen) nimetle musibet verir, musibetle ihsanda bulunurum895• 

Yani her verdiğim, nimetlendirdiğim ve bahşettiğim kişiye ikramda bulun
muş değilimdir. Bu, onun değerli olduğundan dolayı değil, benim, "buna şükre
decek mi ki ona daha fazla vereyim yoksa nankörlük mü edecek ki ondan alayım 
ve başkasına vereyim" diye bir sınav ve imtihanımdır. Denemek için rızkını az 
ve dar kılmam da onun benim katımda değersiz olmasından dolayı değildir. Sa
dece benim onu "sabredecek mi, ta ki elinden kaçan dünyevi nimetlerin kat kat 
fazlasını vereyim, yoksa buna kızacak mı, ta ki benden nasibi gazap olsun" diye 
sınamam ve imtihanımdır. 

Böylece Allah (c.c) , rızık bolluğunun ikram, fakirliğin ise horlanma olduğu
nu sananlara: ben kulumu katımda değerli olduğundan dolayı zenginlikle veya 
değersiz olduğundan dolayı fakirlikle sınamam, diye cevap vermiştir. Böylece 
değer verilmek ile horlanmanın maddi refaha ve darlığa göre olmadığını bil
dirmiştir. Çünkü Allah {c.c) kafire bol rızık verirken onun değerli olmasından 
vermez. Mü'mine de rızkını daraltırken onun kendi katında değersiz olmasından 
dolayı daraltmaz. O (c.c) ikramda bulunduğunda, ancak kendini tanıması, sev
mesi ve itaat etmesine göre ikramda bulunur. Alçalttığında da, kendisinden yüz 
çevirmesine ve isyanına göre alçaltır, hor ve hakir eder. Her ikisinde de hamd 
yalnız Allah'a mahsustur. Zengin olan ve övülmeye layık olan O'dur896. 

894 Et-Tibyan fi aksamil' l-Kur'an 27-33. 
895 Uddetu's-Sabirin 160. 
896 Medaricu's-salikln 1/80. 

-
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Allah (c.c) "Hayır! Bilakis siz yetime ikramda bulunmazsınız. Yoksula yedir
mek için de birbirinizi teşvik etmezsin iz. Mirası da helal, haram demeden alabil
diğine yersin iz.Malı da ondaki h içbir hakka riayet etmeksizin pek çok seversiniz. " 
(Fecr: 1 7-20) buyurmuştur. 

Yüce Allah burada onları -yani zenginleri-dünya malını sevmelerinden ötü
rü yermiş ve ayıplamıştır897. 

Daha sonra insanın kendinden güçsüz konumdaki yetim ve yoksula karşı 
davranışını, yetimi horlamasını, diğerini yedirmeye teşvik etmemesini belirtmiş
tir. Sonra onun mal-para biriktirme ve harcama hırsını, mal sevgisini zikretmiştir 
ki yetim ve yoksula merhamet etmemesine yol açan da budur898 . 

Allah (c.c) "Ey yakin ile h uzur bulmuş nefsi Kendin razı olmuş ve (ilahi) 
rızaya ermiş olarak dön Rabbine! "Haydi katıl (salih) kullarıma! "Ve (onlarla) gir 
Cennetime! " buyurmuştur (Fecr: 27-30) . 

Selef-i salihinin bu sözün nefse ne zaman söyleneceği hususunda farklı gö
rüşleri vardır. Bir grup: ölürken söylenir, demiştir ki lafzın zahiri onları destekle
mektedir. Çünkü bu, bedenden sıyrılıp çıkmış bir nefse hitaptır. Nitekim Berra ve 
başkalarının rivayet ettikleri bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- bunu 
böyle tefsir ederek şöyle demiştir: Cana "Kendin razı ve senden razı olunmuş 
halde çık" denir899. Allah' ın (c.c) "Kullarımın arasına gir" buyruğu da Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in "Allahım! Senden refik-i a' layı (Allah'a en yakın kulla
rın bulunduğu mevkii ) istiyorum" sözüyle uyum içindedir900. 901 

Mutmain nefis Rabbine güven duyan, sevgisinde durulan, zikriyle huzur 
bulan, vaadine kesin iman eden, kaza ve kaderine razı olan nefistir. Bu, nefs-i 
emmare (kötülüğü emreden nefis ) ' in zıttıdır. Bu nefsin Rabbine güvenmesi ve 
sükunet bulması vazifelerini terk etmekle değildi .  Bilakis, O'na karşı görevlerini 
yerine getirmek, O'nun sevgi ve zikriyle huzur ve sükunet bulmaklaydı902 . 

897 Uddetu's-Sabirin s. 182. 
898 et-Tibyan, 33. 
899 Uzun bir sahih hadisten bir bölümdür. Ahmed b .  Hanbel (4/287) ve diğerleri, Ebu Davud, 

Sahih'te, Sünnet kitabında (3/901 )  rivayet etmişlerdir. Hakim sahih olduğunu kaydetmiş 
{ 1/37) ,  Zeheb! de ona muvafakat etmiştir. Detaylı tahrici için bkz: Ahkamu'l-Cenaiz, Elbani 
156-159. 

900 Buhar! (4463) ;  Müslim (2444) .  
901 İbn Kayyim, er-Ruh 76. 
902 Tariku' l-Hicreteyn, 2190. 
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Ayette nefsin Allah'a (c.c) dönerken elde ettiği ve ulaştığı izzet ve ikram an
latılmak istenmiştir. O hem kendisi razı olmuş, hem kendisinden razı olunmuştur. 
Bu ona, Dürya diyarından çıkıp Allah' ın (c .c) huzuruna çıktığında söylenir. 

Abdullah b. Amr -radıyallahu anh- şöyle demiştir: Mü'min kul vefat ettiğinde 
Allah (c.c) ona iki melek yoluyla Cennet'ten bir hediye gönderir ve "Çık ey mut
main nefis! Ruha, reyhana ve senden razı Rabb' in huzuruna çık" denir. 

Bu sözün ne zaman söyleneceğine dair selefte üç görüş vardır: 

Bir: Öleceği zaman. Bu en meşhur görüştür. Hasan-ı Basri: Canı alınmak is
tendiğinde kul Rab bine dayanır ve ondan razı olur. Böylece Allah da (c.c) ondan 
razı olur, demiştir. 

İki : Bazıları şöyle demişlerdir: ilk cümle olan "Kendin razı olmuş ve ( ilahi) rı
zaya ermiş olarak dön Rabbine !"  cümlesi ona ölürken, ikinci cümle olan "Haydi 
katıl (salih) kullarıma ve (onlarla) gir Cennetime!" cümlesi ise kıyamet gününde 
denir. Ebu Salih şöyle demiştir: "Kendin razı olmuş ve (i lahi) rızaya ermiş olarak 
dön Rabbine ! "  cümlesi ona dünyadan ayrılırken denir. Kıyamet günü gelince de 
ona: "Haydi katıl (salih) kullarıma ve (onlarla) gir Cennetime!"  denir. 

Üç: Asıl isabetlisi bu sözün ona hem dünyadan ayrılırken hem de kıyamet 
gününde deneceğini söyleyen görüştür. Çünkü onun ilk diriltilmesi dünyadan 
ayrıldığında olur. Sahih hadislerin ifade ettiği gibi nefis Allah'a (c .c) karşı güven 
ve derin inanç içinde idiyse o vakit refik-i a' lada ve Allah'ın (c .c) Cennetindedir. 
Kıyamet günü geldiğinde ona bu tekrar söylenir. O vakitte ise Allah'a dönüş ve 
Cennete giriş tam gerçekleşmiş olur. Böylece bu ilk defa öleceği zaman, son 
olarak ise kıyamet gününde gerçekleşir. Dolayısıyla hakikatte ikisi arasında bir 
fark yoktur903. 

903 Medaricu's-salikln 2/1 78, 1 79.  
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BELED SURESi 
[20 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yem in olsun bu beldeye. 

2. Sen bu beldede bulunmakta iken; 

3. Babaya ve (ondan) doğana ki, 

4. B iz insanı anda/sun, bir zorluk içinde yarattık. 

5. O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini m i  sanır? 

6. O, der ki: "Ben yığın yığın mal tükettim. " 

7. O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi  zanneder? 

8. Biz ona iki göz vermedik mi?  

9 .  Bir de b ir  d i l  ve ik i  dudak? 

1 0. Ve Biz ona iki de yol gösterdik. 

1 1 .  Fakat o sarp yokuşa saldıramadı. 
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1 2. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin ? 

13. O, kul azad etmektir. 

1 4. Yahut açlığın çok olduğu bir günde yemek yedirmektir. 

1 5 . Akrabalığı olan bir yetime, 

1 6. Yah ut topraklara düşmüş bir yoksula, 

1 7. Bundan sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye, 
merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır. 

1 8. İşte bunlar Meymenet sahipleridir. 

1 9. Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar Meş' eme sahiplerinin ta ken
dileridir. 

20. Üzerlerinde de kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır 

Tefsiri : 

Allah' ın (c .c) "Yemin olsun bu beldeye . . .  " yemininin (Beled: 1 )  cevabı (üze
rine yemin edilen şeyi bildiren cümle) "Biz insanı anda/sun, bir zorluk içinde 
yarattık"  cümlesidir. 

Ayetteki "kebed" kelimesi "düz ve dik durmak" manasında tefsir edilmiştir. 
Mukassem' in rivayetinde İbn Abbas -radıyallahu anh- :  Ayakları üzerinde dik du
ran , demiştir. Bu Ebu Salih, Dahhak, İbrahim en-Nehai, İkrime ve Abdullah b .  
Şeddad' ın görüşüdür. Münzir: Ebu Talib' i :  kebed; düz ve doğru demektir, derken 
işittim ,  demiştir. 

Kebed yorgunluk diye de tefsir edilmiştir. Bu Mücahid, Sa!d b .  Cübeyr ve 
Hasan-ı Basri'nin görüşüdür. Ali ile İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- yapılan bir 
rivayette onlar da böyle demişlerdir. Hasan-ı Basri: Allah, ademoğlu kadar me
şakkat ve zorluk çeken hiçbir mahluk yaratmamıştır, demiştir. Said b. Ebi Ha
san904 :  İnsan dünyanın musibetleri ile ahiretin zorluk ve sıkıntılarını çeker, de
miştir. Katade de: Dünya ve ahiret işlerinin zorluklarını yaşar ve bunların ancak 
meşakkatleriyle karşılaşır, demiştir. 

İbn Cüreyc, Ata' dan , o da İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiş
tir : Ayette bahsedilen; insanın anne karnına düşmesi, doğması , süt emmesi, süt
ten kesilmesi, dişlerinin çıkması ,  yaşaması, geçinmesi ve ölmesidir. Tüm bunlar 
meşakkattir. Mücahid : Annesi ona meşakkat içinde hamile kalır ve meşakkatle 
doğurur. Onun yaşam ve geçimi de hep meşakkat içindedir ve o tüm bu zorluk
lara katlanır. 

Buna göre kebed kelimesi "mükabede"den, yani bir işin zorluk ve meşakka
tine katlanmaktan gelmektedir. Kişi gecenin korku ve zorluklarına katlandığında 

904 Tibyan Kitabı'nın baskısında ve İbn Kesir tefsirinde (4/543) böyledir. İbn Hibban' ın Sikat'ında 
(7/519) adı Hasan olarak geçmektedir. Bunu ondan Musa b .  İsmail rivayet etmiştir. 
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ona karşı dirençleşir. Kebed aynı zamanda durumun çetinliği demektir. Nitekim 
süt sertleşip katılaştığında bu "tekebbede' l-lebenu" cümlesiyle ifade edilir. Böb
rek manasındaki kebid de bu manadan gelmektedir. Çünkü o katılaşmış ve sert
leşmiş kandır. 

Boyun düz ve dimdik olması da bu manadan gelmektedir. Çünkü bu ancak 
güçlü ve yaman olmakla olur. Zira insan güçlük ve sıkıntıda yaratılmıştır. Evvela 
anne rahminde, sonra kundakta ve beze bağlanırken sıkıntıdadır. Sonra o, büluğ 
çağına gelip geçim sıkıntısı, ilahi emir ve yasaklarla karşı karşıya geldiğinde bü
yük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Sonra ölüm, daha sonra Berzah'taki sıkıntılar 
ve ahiretteki bekleme sıkıntıları, sonra Cehennem'deki azap sıkıntıları gelir ve o 
rahatlığa ancak Cennet'te kavuşur. 

Kebed kelimesi "sağlam, muhkem ve güçlü bir şekilde yaratılmış olmak" ile 
de tefsir edilmiştir. Lübeyd' in beytinde bu manadadır: 

Ey göz! Biz ve düşmanlar sapasağlam halde kalktığımızda, 
Sinirinden rengin atsaydı ve ağlasaydın ya! 

Fi kebed; yani zorluk ve meşakkat içinde. Bu Allah' ın (c.c) "Onları b iz yarattık; 
onların yaratılışını sapasağlam yaptık. "905 Buyruğu gibidir. İbn Abbas -radıyallahu 

anh- "� .ri ·_,� _ _ ," cümlesini ( ikinci cümleyi) : "Onları yarattı" diye tefsir etmiştir. 
Ebu Ubeyde ise şöyle demiştir: "Esr" sapasağlam yaratmak, demektir. Mesela 
"r"lJI �� :_,.. ) : esr' i güçlü at" , denir. Ebu Ubeyde: Düzeltmek için çektiğin kam
burluk gibi her şeye "me'sur: esr edilmiş" denir, demiştir. Müberred : Esr insanın 
her türlü güç ve kuvvetine denir, demiştir. Leys: Esr eklemlerin ve azaların güçlü 
olmasıdır, demiştir. "Allah filanın esr' ini güçlü eylesin"in manası "bedenini ve 
azalarını kuvvetli eylesin" dir. İki tarafı bir araya getirilip birbirine bağlanılan her 
şey "esr olunmuş" demektir. Hasan-ı Basri : Manası; "onların azalarını birbirine 
damarlar ve sinirlerle bağladık" tır, demiştir. Mücahid: Esr halkaya, yani arka ve 
ön organların, bevl ile dışkı çıkarken büzülen kısımlarına denir, demiştir. 

Asıl konuya dönelim . . .  Allah (c .c) Beled suresinde insanın haline ,  güvenlikli 
belde ve şehirlerin anası Mekke üzerine yemin etmiştir. Sonra babaya ve doğan 
çocuğa yemin etmiştir ki müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre onlar Adem (a.s) 
i le zürriyetidir. Buna göre bu yeminler beldelerin aslı ile halkların aslını içermek
tedir. Zira beldelerin merkezi Mekke, kulların kaynağı ise Adem (a .s ) ' dır. 

905 İnsan: 28. 
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Allah (c .c) "Sen bu beldede bulunmakta iken (hillun) " (Beled: 2 )  buyur-
muştur. 

Hill kelimesinde iki görüş vardır: 

Bir: İhrama girmenin zıttı ihramsız ve serbest olma ( ihlal ) .  

İki :  "Göçme"nin zıttı olan "hülCıl" etme, yani yerleşme ve yerleşik olma. 

Eğer kasıt birincisi ise RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- bu beldenin ihramlı 
olmayan serbest sakinlerindendir. Hace ve umre için ihrama giren ve dönecek 
olan kimse ise bunun zıttıdır. Hem de bu beldenin güvenli olma nimeti ancak, 
ihramdan çıkıldığında belli olur. Yoksa, ihramlıyken de kişi güvenliktedir. Bura
daki mahremlik ve saygınlık mekandan değil fiilden dolayıdır. Asıl ifade edilmek 
istenen bu mekanın mahrem ve saygın olduğudur. Mekanın saygınlık ve doku
nulmazlığı ise ancak oranın güvenli oluşuna halel getirmeyecek ihramsız halinde 
ortaya çıkar. Ancak buna göre de burada bir tenbih ve işaret var ki o da şudur: 
helal olan bu şeye yemin ediliyorsa haram ve dokunulmaz iken orası tazime ve 
güvenli olmaya daha layıktır. 

İkinci mana olan hülOI etme ve yerleşme manası kastedilmiş olsa da durum 
böyledir. Zira bu mana, başka manaların yanında bu tazim ve saygıyı da içer
mektedir. İçerdiği diğer şey Allah' ın peygamberinin ve kulunun bulunduğu bel
desine yemindir. Burası kulların en üstününü barındırması hasebiyle beldelerin 
en üstünüdür. Allah bu evini (Kabe) insanlar için kılavuz, peygamberini onların 
imamı ve doğruya yönlendiricisi yapmıştır. Bu, en büyük mucizelerinden , vahda
niyet ve rabliğinin en büyük delillerinden olmasının yanında kullarına en büyük 
nimet ve ihsanıdır. Dolayısıyla Allah' ın evi ve Peygamber' inin durumu üzerinde 
düşünen kişi bunun tevhid ve rububiyetin en açık delillerinden olduğunu görür. 

Bu ayet hakkında üçüncü bir görüş daha var ki ona göre mana şöyledir: 
Sen kati emri verilmiş ve kuşlar, vahşi hayvanlar ve canilerin bile güven içinde 
bulunduğu bu güvenli beldeden çıkarılması helal görülmüş (buna teşebbüs edil
miş) biri iken. Kavmin bu beldede hiçbir ağacı budamaz ve hiçbir av hayvanını 
rahatsız etmezken, senin oradaki dokunulmazlığını çiğnediler. Bu da Şurahbil b. 
Sa'd'dan rivayet edilmiştir. 

Her halükarda bu cümle, yeminin ortasında gelen ve son derece güzel ve 
zarif bir yerde yer alan bir parantez arası cümlesidir. 

Böylece bu yemin Allah' ın evine ve peygamberine tazim ve saygıyı içermek
tedir. 

"O , hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanır? O, der ki: 
"Ben yığın yığın mal tükettim. " O, kimsenin kendisini asla görmediğin i mi zan
neder?" (Beled: 5-7) .  
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Sonra Allah (c .c) ,  kendisini bu meşakkat, zorluk ve zorlukların üstesinden 
gelme gücünde yaratanın ona güç yetiremeyeceğini sanan insanı eleştirmiştir. 
Kendisi için bir şeyden aciz kişi başkasına nasıl güç yetirebilir? Bu, başlı başına 
bir delil olduğu gibi aynı zamanda güç ve bilgi temeline dayanan ceza-mükafat 
kuralını da içermektedir. Buna "O, h iç kimsenin kendisine asla güç yetireme
yeceğini mi sanır?" ve "O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi zanneder?" 
cümleleriyle dikkat çekmiştir. Zira Allah (c.c) onun yaptığı tüm iyilik ve kötülük
leri teker teker kaydetmekte olup ona hak ettiğini verecektir. 

Allah (c.c) daha sonra insanı "Ben yığın yığın mal tükettim" sözünden dolayı 
kınamıştır. "Lübed" ;  üst üste yığılan çok şeye denir. Bu insan yersiz harcama ve 
tüketmeleriyle övünmektedir. Çünkü onu emredildiği şeylerde ve yerli yerince 
harcasaydı, bu "malı tüketmek" değil, aksine Allah'a (c.c) ibadet ve yaklaşma, 
O'nun rıza ve sevabına ulaşma olurdu. Zira bu malı boşa tüketmek değildir. Bu 
yüzden Allah (c.c) insanın, malı kendisini mahveden heves ve geçici arzular isti
kametinde harcamakla övünmesini ve böbürlenmesini eleştirmiştir. 

Allah (c.c) daha sonra onu "O, hiç kimsenin kendisini görmediğini mi zan
neder?" diyerek azarlamıştır. Burada, geçmiş zamana delalet eden "lem" nefiy 
edatı getirilerek "lem yerahu: görmedi" denmiştir. Böylece bu cümle bir önceki 
"Ben yığın yığın mal tükettim" cümlesine mukabil (uyumlu) yapılmıştır. Çünkü 
bu da geçmiş zaman cümlesidir. Yani harcadığı ve tükettiği şeylerde onu hiç kim
senin görmediğini mi sanıyor? 

Allah (c.c) daha sonra Allah'ın (c.c) onu görmeye gören gözleri bulunan bu 
kuldan daha layık olduğunu ifade eden gizli bir burhan zikretmiştir. Zira kendisi 
göremeyen başkasına nasıl göz verebilir? Kendisi konuşamayan , hitaptan aciz, 
emretme ve yasaklama gücünden yoksun biri ona, konuşacağı ve içindeki me
ramını anlatacağı iki dudak ve dil azalarından oluşan beyan etme aletini nasıl 
verebilir? Yaratıkların mükemmeliyeti yaratanlarından başka nereden ileri gel
mektedir ki? Başkasına hayır ve şer yollarını -necdeyn; iki yol demektir- öğreten 
bilmeye daha layık ve daha müstehak değil midir? İnsanı bu iki yola iletene 
onu dünya ve ahiret hayatında kendisine zarar ve fayda verecek şeyleri bilmez 
başıboş bir halde bırakmak nasıl yaraşır? Nebilik ve peygamberlik de bu iki yola 
iletmenin tamamlayıcılarından başka nedir? Bunların tümü Yaratan ın varlığı, 
kemal sıfatları, peygamberlerinin ve vaadinin doğruluğunu ispat etmektedir. 

Bunlar ilkinden sonuncusuna tüm peygamberlerin ittifak ettikleri iman esas
larıdır. İnsan, halini ve yaratılışını düşündüğünde bunların gerçek ve doğru oldu
ğuna en büyük delillerinden olduğunu görür. Dolayısıyla ona nefsi ve yaratılışı 
üzerinde düşünmek yeter. Peygamberler de fıtrat ve akıllarda olanı hatırlatıp on
ları tamamlamak için gönderilmişlerdir. Ta ki yarattığı fıtratı ve gönderdiği diniyle 
Allah' ın (c.c) kula karşı hücceti olsun. 
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Bunlarla hüccet oluştuğu halde kul, onu aşmadıkça Rabbi'ne ulaşmayacağı 
kendisi ile Rabbi arasındaki yer alan "kullarına iyilik" engelini aşmaya çalışma
maktadır. Allah' ın kullarının boyunlarını çözmeye yani kölelikten kurtarmaya 
gayret etmemektedir ki Allah (c.c) da onu kendisinin ve düşmanının köleliğin
den kurtarsın. Açlık günlerinde yetim ve yoksula yedirmemektedir. Bunları onun 
kendisindeki öz hakkı olan iman etmek suretiyle ihlasla yapmamaktadır ki iman 
da O'nun (c .c) haberlerini tasdik etmek, emirlerine uymak, rızasını aramak, baş
kalarına iyilik ve merhameti tavsiye ederek nasihatte bulunmakla, kendisine bu 
tavsiyelerde bulunanların nasihatlerini kabul etmekle olur. Böylece hem kendi 
sabırlı ve merhametli, hem de başkalarına sabır ve merhameti tavsiye edici olur. 
Her kim bu engeli geçmez ve öncesinde ölürse Rabb' ine varamadan ve ulaşa
madan, O'ndan perdelenmiş olarak ölür. 

İnsanlar iki türlüdür. Biri kurtuluşa erendir ki o bu engeli aşıp ötesine geçen
dir. Diğeri ise helak olandır ki o da bu engelin bu tarafında kalan kimselerdir. 
Bunlar insanların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu engeli ancak yüksüz atlar 
aşar. Çünkü böylesi zor ve meşakkatli yolu ancak sırtları boş atlar kat edebilir ki 
onlar kitapları sağlarından verilecek iyilerdir. İlahi haberleri tasdik etmeyen ve 
emre itaat etmeyen helak olmuşlarsa bu yolun/engelin bu tarafında kalırlar. Bun
lar "Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar Meş 'eme sahiplerinin ta kendileridir. 
Üzerlerinde de kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır" (Beled: 19 ,  20) .  

Üzerleri sımsıkı kapatılmış olduğundan oradan çıkamazlar. Zira Üzerleri
ne masiyet olan ameller ile peygamberlerinin bildirdikleri haberlere aykırı batıl 
inançlar kapandığı gibi, Cehennem ateşi de kapanır ve bundan çıkmaya beden
lerinin gücü yetmez. 

Öyleyse ayetlerin kısa olmasına rağmen içerdiği ilmi ve imani talepler üze
rinde düşün. Başarıya ancak Allah' ın yardımıyla ulaşılır. 

Allah (c .c) "Biz ona iki göz vermedik mi? Bir de bir dil ve iki dudak? Ve Biz 
ona iki de yol gösterdik" (Beled: 8-10)  buyurmaktadır. 

Allah (c.c) burada, görmek slıretiyle müşahede edilebilen şeyler hakkında 
bilgi edinmeyi sağlayan iki göz vermesini; iki yolu , yani hayır ve şer yollarını 
göstermesini zikretmiştir. Bu hususta mürsel senetle gelen nebevi bir hadis olup 
müfessirlerin büyük çoğunluğunun görüşü de budur. 

Allah (c .c) öğretmenin iki vesilesi dil ile dudakları da zikretmiştir. Böylece öğ
renme ve öğretme azalarını zikrederek bunları kendisine, kudret ve vahdaniye
tine, kendisini kullarına tanıtma vesilesi yaptığı nimetlerine delalet eden ayetler 
kılmıştır906. 

906 Miftahu Dari's-Seade 1/107. 

-
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Şimdi de Allah' ın (c.c) "Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne ol
duğunu sen nereden bileceksin ? . . . . .  Bundan sonra da iman edenlerden, birbirleri
ne sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır" ayetlerine değinelim .  

İktehame bir fiil - i mazidir. La olumsuz edatının (Fekke ve sonrakilerin ba
şına gelerek) tekrarlanmamast; ya onun ma gibi kullanılmasından veya bu fiili , 
"fela selleme ve la a şe: ne selam versin ne de yaşasın" ve benzerlerindeki gibi 
dua (beddua) gibi yapmastndandır. Veyahut da akabe (sarp yokuş) un "bunların 
toplamı" diye tefsir edilmesinden dolayıdır. O durumda bu fiillerden her birini 
yapmak bu sarp yokuşu aşmak ( iktihamu akabe) 'dir. Bu da la'nın tekrarına ge
rek bırakmamıştır. Sanki şöyle demiştir: O ne sarp yokuşu aştı, ne yedirdi, ne de 
o iman eden . . .  kimselerdendi. 

"Fekku rakabe"yi ''Fekke rakabe" şeklinde fiil olarak okuyanların kıraati, 
"fekku rakabe" şeklinde masdar olarak okuyanlarınkinden tercihe daha şayan 
gibidir. Çünkü Allah'ın (c .c ) "O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bilecek
sin ?"  ifadesi, aynen "Hakka'nın ne olduğunu sen nereden bileceksin?"907, "Din 
gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin ?"908 ve "(Hôviye) 'nin ne oldu
ğunu sen neren bileceksin?  Kızgın ateştirf "909 ve benzerleri tarzında bir ifadedir. 
Kasıt Akabe (sarp yokuş)un büyük önemine vurgu yapmaktır. Bu, tefsir edilen 
ile eden arasında ara bir cümledir. Zira Allah' ın (c .c) "O, köle azad etmektir. 
Yahut açlığın çok olduğu bir günde yemek yedirmektir. Akraba bağı olan bir 
yetime, yahut toprağa düşmüş bir yoksula, bundan sonra da iman edenlerden, 
birbirlerine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır" (Beled: 13-
1 7) buyruğu sarp yokuşu aşmanın tefsiridir. Akabe, insanların Cennete ulaşmak 
için girdikleri ve yürüdükleri meşakkatli ve çetin bir yokuştur. Bunu aşmak ise 
bu fiilleri yapmakla olur. Kim bunları yaparsa bu sarp yokuşu aşar. Bunun delili 
Allah' ın (c .c) "Bundan sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye, mer
hameti tavsiye edenlerden olmasıdır" buyruğudur. Bu cümle en baştaki "fekku/ 
fekke (müellifin açıklamasına göre kıraat fekke 'dir) rakabeh : kulu azad etti"ye 
matuftur. Zira öncesinin tefsiri olan bu cümlelerin birbirleriyle uyum içinde ol
maları en iyisidir. 

Ayrıca bunu izafet olunmuş masdar şeklinde okuyanlar cümleye takdiri bir 
ekleme yapmak ve cümlenin: "Sarp yokuşu aşmanın ne olduğunu bilir misin? 
Onu aşmak; köle azad etmektir . . . . " şeklinde olduğunu söylemek zorunda kalırlar 
(takdire mecbur kalınmayan tefsir ise mecbur kalmandan tercihe daha şayandır) .  

Hem de  fekk fiil olarak okunduğunda tefsir ile tefsir ettiği şeyin tamamı, mas
dar olarak okunduğunda ise tefsir ile tefsir ettiği şeyin bir kısmı arasında uyum 

907 Hakka: 3 .  
908 İnfitar: 1 7 .  
909 Karia: 10- 1 1 .  
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olur. Çünkü tefsir eğer "fela iktehame: aşmadı'"nın tefsiri ise "köle azad etmek
tir. . . .  " ve sonrasıyla değil, "bundan sonra da iman edenlerden . .  " ve sonrasıyla 
uyum içindedir (mutabık) . Eğer "Akabe" nin tefsiri ise "bundan sonra da iman 
edenlerden . .  " ve sonrasıyla değil "köle azad etmektir . . . .  " ve sonrasıyla uyum 
(mutabakat) içindedir. Aralarında mutabakat mana itibariyle her halükarda bu
lunsa da hem lafız hem mana ile bulunması daha mükemmel ve daha güzeldir. 

Sözkonusu "akabe: sarp yokuş" un Dünya da mı ahirette mi olduğu husu
sunda ihtilaf edilmiştir. Bir grup şöyle demiştir: buradaki sarp yokuş bir misal 
olup Allah (c .c) onu salih ameller işleme yolunda nefis ve şeytan ile mücadele 
için getirmiştir. Bu Hasan-ı Basri ve Mukatil' den rivayet edilmiştir. Hasan-ı Basri: 
Vallahi sarp yokuş çetindir. O insanın nefsi, hevası, düşmanı ve şeytan ile müca
hedesidir, demiştir. Mukatil de şöyle demiştir: Bu, Allah'ın getirdiği bir misaldir 
ve köle azat eden, yetim ve yoksulu yediren kişi kastedilmiştir. Kişi yokuşa çık
mada zorluğa katlanması gibi bunda da nefsi ve şeytanı ile mücadele eder. Köle 
azat etmek, meşakkatli gelmesi yönüyle sarp yokuşa çıkmakla emrolunan kişiye 
benzetilmiştir. Ebu Ubeyde'nin görüşü de böyledir. 

Bir grup ise: Hayır, bu insanların çıkacakları hakiki bir yokuştur, demişlerdir. 
Ata : Bu, Cehennem yokuşudur, demiştir. Mücahid ve Dahhak: Bu, Cehennem 
üzerine konan sırat köprüsüdür, demişlerdir. Muhtemelen Kelbi'nin görüşü de 
böyledir. 

Bunların görüşü hem akıl, hem rivayetler, hem de lugat açısından daha sa
hihtir. Katade : Bu çetin bir yokuş olup onu aşanlar Allah'a (c .c) itaat ve ibadetle 
aşmışlardır, demiştir. 

"Önünüzde zor bir yokuş vardır. Onu ancak amellerini gizleyenler aşarlar" 
veya buna yakın bir ifadeyle bilinen bir de hadis bulunmaktadır. Allah (c .c) ken
dine iman etmeye, emirlerini yerine getirip yasaklarını terk etmeye sarp yokuş 
(Akabe) adını vermiştir. Selef-i salihinin sözlerinde de "zayıflamayı vasiyet" sarp 
yokuşu aşma manasında sıkça geçer. 

Nitekim sahabelerden biri vefat edeceği zaman ağlıyor ve şöyle diyordu: 
"Önümde, oradan Cennet veya Cehenneme geçeceğim sarp bir yokuş varken 
neden ağlamayayım?" 

Bu görüş selefin sözlerinden ve Kur'an' ın "sana bildiren nedir?" cümlesi
ni -daha önce geçtiği gibi- büyük gaybi olaylarda kullanması adetinden dolayı 
doğruya daha yakındır. Doğrusunu en iyi Allah bilir.910 

910 Et-Tibyan 33-43. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun güneşe ve aydınlığına, 

2. Arkasından geldiği zaman ay'a, 

3. Ona parlaklık verdiği zaman gündüze, 

4. Onu örtüp kapladığı zaman geceye, 

5. Semaya ve onu bina edene, 

6. Yere ve onu döşeyene, 

7. Her bir nefse ve onu düzenleyene, 

8. Sonra da ona hem kötülüğü hem de takvô.yı ilham edene ki; 

9. Onu (nefsini) temizleyen m uhakkak felah bulmuştur; 

1 O. Onu örten kimse de m uhakkak ziyana uğramıştır. 

1 1 .  SemCıd kavmi azgınlıkları nedeni ile yalanladı. 

1 2. Onların en bedbahtları kalkıp gittiği zaman, 

13. Allah 'ın RasCılü onlara şöyle demişti: "Allah 'ın devesin(i kesmek) 
den ve su içmesin(i engellemek)ten sakının!" 
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14. Fakat onlar onu yalanladılar, sonra da onu kestiler. Bunun üze
rine Rabbleri, günahları sebebiyle onlara azab gönderiverdi ve hepsini 
bir yaptı (kurtulan olmadı) . 

1 5. Ve O, bunun sonucundan korkmaz. 

Tefsiri: 
ez-Zeccac ve diğer müfessirler, "Ayetteki kasemin cevabı, 'onu arındırıp

temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir' ayetidir. Söz uzayınca, cevabın başına 
gelmesi gereken 'lam' hazfedilmiştir" demişlerdir. Bu kasem, yaratıcıya ve ya
ratılana yapılan yemini kapsamaktadır. Allah bu ayetlerde, göğe ve onu bina 
edene, yere ve onu döşeyene, nefse ve ona şekil verene yemin etmektedir. Bazı 
müfessirler, ayette geçen 'Ma' edatının masdariye olduğunu söylemişlerdir. Bu 
durumda Allah, kendi fiili ile yemin etmiş olmaktadır. Yani O, kendi varlığına 
delalet eden eserle ve ilminin, kudretinin, hikmet ve birliğinin kusursuzluğuna 
delalet eden sanatıyla yemin yapmaktadır. Güneş ve ayın, gece ve gündüzün 
hareketi, insanların her gün yavaş yavaş oluşumunu gördükleri bir olaydır. Ve 
onlar, meydana gelen her olayın bir var edeni (yaratıcısı) olduğunu bilirler. Bu 
bilgi nedeniyle ayetlerde, var eden lafzen zikredilmiş gibi değerlendirilerek ilk 
dört kasemde var eden (fail) açıkça zikredilmemiştir. 

Bu yüzden bazı münazaracılar, zamanı delil göstererek yaratıcıyı ispat etme 
yöntemini benimsemişlerdir. Bu doğru bir yöntemdir; zira bir çok yerde Kur'an-ı 
Kerim bu yönteme dikkat çekmiştir. Şu ayette olduğu gibi: "Şüphesiz göklerin ve 
yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için 
elbette ayetler vardır. "91 1  

Yer ve gök, sabit olduğu için -hatta bu  yüzden bazıları yer ve göğün kadim 
(başlangıcı olmayan) olduğunu ileri sürmüşlerdir- yere ve göğe yeminle birlikte 
onları bina eden ve yoktan var edene de yemin edilmiştir. Aynı şekilde nefse de 
yemin yapılmıştır. Çünkü onun yaratılışı müşahede edilmemiştir. Bu yüzden ba
zıları onun kadim olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle nefse yeminle birlikte 
onu yaratıp ona şekil ve biçim verene de yemin edilmiştir. 

Göğün bina edilişinde ,  yerin döşenmesinde ve nefse şekil verilmesinde, 
Allah'ın varlıklara olan merhametini, gözetimini ve derin hikmetini gösteren de
liller vardır. Göğün bina edilişi, onun yeryüzünü kaplayan yüksek bir kubbe gibi 
olmasına ve bu dünyaya bir tavan gibi yapılışına delalet eder. Yerin döşenişi, 
canlı-cansız bütün varlıkların istikrara kavuşup sarsılmaması; bina, ekim ve di
kim işlerine daha elverişli olması için yerin bir sergi gibi serilmesi, açılması ve 
genişletilmesine delalet eder. Yerin bu şekilde döşenmesi, suyun ondan çekilip 
kaybolmasını da içerir. Bu durum, tabiatçıların akıllarını hayrette bırakır. Çünkü 
tabiat kuralları gereğince , su oranı daha fazla olan dünyada suyun bütün yeryü-

91 1 Al-i İmran, 3/190. 

-
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zünü kaplaması gerekirdi .  Oysa yerin bir bölümünün tabiat kurallarının aksine 
suyun üzerinde görünmesi ve bu belirli bölümün, diğer bölümlerden farklı olarak 
küre biçiminde diğerleriyle dengeli bir şekilde durması , yeryüzünün ayrıcalıklı ve 
özel durumda olmasını gerektirir. Bu gerçek karşısında tabiatçılar, "Yaratıcının 
hikmeti, bunun böyle olmasını gerektirdi" demek zorunda kaldılar. Biz de di
yoruz ki: O halde bu, yaratıcı hakkında iddia ettiğiniz 'O'nun dilemesi, iradesi, 
seçmesi ve bilgisi olmadığı' iddiasını imkansız kılar. Dolayısıyla Allah' ın bu hik
met ve inayeti, O'nun kemal sıfatlarının ve yüce niteliklerinin olmasını zorunlu 
kılar; O'nun gerçek fail olduğunu ve dilediği her şeyi kendi seçim ve ihtiyarı ile 
yaptığını ispatlar. 

Nefsin durumu da aynıdır. Allah bu ayette nefse ve ona şekil verene, sonra 
da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene yemin etmektedir. Bazı insanlar, nefsin ka
dim (başlangıcı olmayan, öncesiz) olduğunu ve bir yaratıcısının olmadığını iddia 
etmiş; bazıları da, iyilik ve kötülüğü nefsin kendisinin yarattığını iddia etmişlerdir. 
Oysa bu ayette Allah, nefse şekil verenin, onu yaratanın ve ona iyilik ve kötülüğü 
ilham edenin bizzat kendisi olduğunu belirtmekte; böylece bize, nefislerimizi ve 
amellerimizi yaratanın kendisi olduğunu bildirmektedir. Şekil ve biçim verme 
anlamına gelen 'Tesviye' sözcüğü Kur'an' da pek çok yerde geçer. Bu ayetlerden 
bazılarını şöyle zikredebiliriz: 

"Ey insan! Seni üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı aldatan nedir? O ki, 
sana şekil verdi ve seni dengeli kıldı. "912 

"Ona şekil verip kendi ruhumdan üflediğimde, hemen ona secdeye kapanın. "913 

Başka ayetlerde Allah, nefis sözcüğünün içerisine bedenin de girdiğine şöyle 
işaret eder: 

"Sizi tek bir nefisten yaratan O' dur. "914 

"Evlere girdiğinizde, kendi nefislerinize selam verin. "915 

"Nefislerinizi öldürmeyin. "916 

"Onu işittiğin izde erkek müminler ile kadın müminlerin kendi nefisleri adına 
hayırlı bir zanda bulunmaları gerekmez miydi?"91 7 

Buna benzer ayetler Kur'an da pek çoktur. Ruhun bedenle birleşmesinden 
sonra nefis, iyi veya kötü olur. Yoksa bedeni olmayan ruhun bir kötülüğü ve 
fücuru yoktur. 

9 1 2  el-İnfitar, 82/6- 7 
913 Es-Sad, 38/72. 
914 El-A'raf, 7/1 89. 
915 En-NCır, 24/61 .  
9 1 6  En-Nisa, 4/29. 
9 1 7  En-NCır, 24/12.  
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"Men zekkaha" (Onu arındırıp-temizleyen) ifadesindeki 'Ha' zamiri, merfCt 
olup 'Men' (Kim) zamirine dönmektedir. Aynı şekilde "Dessaha" ifadesindeki 
'Ha' zamiri de 'Men' zamirine döner. Buna göre ayetin anlamı, 'Kim nefisini 
arındırıp-temizlerse, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Kim de nefsini kötülüklere 
gömer kirletirse, o da gerçekten zarar etmiştir' şeklinde olur. Doğru olan görüş, 
budur. "Doğrusu arınıp-temizlenen kurtulmuştur"918 ayeti de buna benzer. 

Allah bu ayetlerde kurtuluşu, kurtulmak isteyenlerin fiillerine bağlayarak zik
retmektedir. Nitekim aşağıdaki ayetler bu gerçeği pekiştirmektedir: 

"Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar ki, namazlarında h uşu için
dedirler . . .  vd . .  "919 

"Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Al
lah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman 
ederler; ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. lşte onlar, Rab/erinden gelen bir 
h idayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de onlardır. "920 

"Aralarında hüküm vermesi için Allah 'a ve Resulüne davet edildiklerinde, 
müminlerin sözü ancak "Eşittik ve itaat ettik" demeleridir. Asıl kurtuluşa erenler 
işte bunlardır. "921 

Bu ve benzeri ayetler Kur' an' da pek çoktur. 

Hasan bu ayet hakkında şunları söylemiştir: Nefsini arındırıp onu Allah'a 
ibadet ve itaate yönelten, gerçekten kurtulmuştur. Onu kötülüklere gömüp kirle
ten ve Allah'a isyana yönelten ise gerçekten zarar etmiş ve hüsrana uğramıştır. 

Bu ayeti, Katade de aynı şekilde tefsir etmiştir. İbn Kuteybe ise ayet hak
kında şöyle demiştir: Nefsini arındırıp-temizleyen ,  gerçekten kurtulmuştur; yani 
onu, Allah'a  itaat ve ibadetle, iyilik yapmakla, sadaka vermekle ve iyiliğe vesile 
olmakla yükseltip geliştiren, kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten 
ise, gerçekten zarar etmiştir; yani onu, iyi amelleri terk edip günah işlemekle 
kirleten, böylece onu iyiliklerden uzaklaştırıp ve gizleyen ise gerçekten hüsrana 
uğramıştır. Günahkar kişi genellikle izbe yerlerde bulunur; mekanı hep gizlidir; 
alçak kişilikli ve başı eğiktir; suçluluk psikolojisi içindedir ve içine kapanıktır. Gü
nah işleyen, işte böyle sanki nefsini gömüp saklamış, onu yok etmiştir. İyilik ya
pan ise ,  nefsini açık bir şekilde ortaya koymuş ve onu yükseltmiştir. Bu yüzden, 
cömert Araplar kendilerini belirtmek ve ihtiyaç sahiplerine göstermek için otur-

918 El-A:la, 87/14. 
919 el-Mü'minun, 23/1-2. 
920 El-Bakara, 2/3-5. 
921 En-Nur, 24/51 .  

-
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dukları alanların yüksek tepeliklerde ev yaparlar; gece gelen misafir ve yolcuları 
ağırlamak için geceleyin ateş yakarlardı .  Cimriler ise, yerlerini gizlemek için kuy
tu, kenar ve alçak yerlerde ev yaparlardı. İşte bunlar, kendilerini gömüp gizlerken 
ötekiler nefislerini arındırıp açığa çıkarmış ve yükseltmişlerdir. 

Şair der ki: 

Evini yüksek yere yaptın, 

Yatışı ve dinlenmesi pek rahat. 

Ağırlanmak isteyen iffetlileri korudun, 

Köpeklerin uludukları kimseleri de . . .  

Ebu'l-Abbas anlatıyor. İbn Arabi'ye ,  "Kim de nefsini kötülüklere gömer kirle
tirse, o da gerçekten zarar etmiştir" ayetini sordum. Şöyle dedi: Ayette geçen 
'Dessaha' (onu gömer, kirletir) sözcüğü, 'Kendilerinden olmadığı halde nefsini 
salihlerin arasına sokan, onların arasına giren' anlamına gelir. Buna göre ayetin 
manası şudur: Nefsini salih kulların arasına saklayan, gizleyen ve onlardan olma
dığı halde onlarla birlikte olan, kesinlikle zarar etmiştir. Yani insanlara kendisinin 
de salihlerden olduğunu gösterir ama onda, salihlerde bulunan vasıflardan baş
ka vasıflar bulunur. 

Bazı müfessirlere göre ise, "Zekkaha" ve "Dessaha" sözcüklerindeki "Ha" 
zamiri, Yüce Allah'a döner. İbn Abbas ve bir rivayete göre Ata, bu ayetleri şöyle 
açıklamışlardır: Allah' ın arındırıp-temizlediği ve ıslah ettiği nefis, gerçekten kur
tulmuştur. Mücahid, İkrime, el-Kelbi, Said b. Cübeyr ve Mükatil gibi müfessirler 
de bu görüşü benimseyerek şöyle söylemişlerdir: Allah'ın temizleyip ıslah ettiği 
ve kendine itaatte başarılı kıldığı, böylece hayırlı ve iyi amel işleyen nefis, gerçek
ten kurtuluşa ermiş ve mutlu olmuştur. Allah' ın saptırdığı , doğru yola iletip ıslah 
etmediği, böylece helak edip yıkıma uğrattığı nefis ise , gerçekten zarar etmiş ve 
büyük kayba uğramıştır. 

Bu görüş sahipleri şöyle söylemişlerdir: Allah' ın, zikredilen bu şeylere yemin 
etme nedeni, bu şeylerin kendi birliğine delalet etmesi; arındırıp temizlediği nefsin 
kurtuluşa erdiğini , yardım etmeyip başarısız kıldığı nefsin ise hüsrana uğradığını 
haber vermesidir. Dolayısıyla hiç kimse, önceden belirlenen bir kaza ve kader 
olmadan yalnız başına kendi nefsini arındırabileceğini ya da onu günahlara gö
müp helak edebileceğini sanmasın. Bu sürede açıklanan tevhidin en üst merte
besi işte budur. "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene anda/sun ki" ayeti, 
bu anlama delalet etmektedir. Nafi yani İbn Ömer' in İbn Ebi Melike'den, onun 
da Hz. Aişe' den rivayet ettiği aşağıdaki hadis, bu anlamı güçlendirmektedir. Hz. 
Aişe anlatıyor: Bir gece uyandığımda, Allah resulünü -sallallahu aleyhi vesellem- şöy-
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le söylerken buldum: "Rabbim ! Nefsime takvasını ver ve onu arındır; şüphesiz 
Sen, onu arındıranların en hayırlısısın .  Onun sahibi ve mevlası Sensin . "922 

Bu görüşü ileri sürenler, bu duanın bu ayetlerin tefsiri olduğunu söyler ve bu 
görüşlerini başka bir hadisi delil göstererek pekiştirirler: Hz. Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- "Onu arındırıp-temizleyen, gerçekten kurtuluşa ermiştir" ayetini 
okuyunca durur, sonra "Rabbim! Nefsime takvasını ver ve onu arındır; şüphesiz 
Sen ,  onu arındıranların en hayırlısısın .  Onun sahibi ve mevlası Sensin" derdi . 923 

Sonuç olarak bu görüşte olanlar dediler ki: Bu ayet ve hadisler, her iş ve 
olayın gerçekleşmesinin Allah'a ait olduğunu açıklamaktadır. Nefsi yaratan , ona 
iyilik ve kötülüğü ilham eden, onu arındırıp-temizleyen ya da kötülüklere gömüp 
kirleten O' dur. Kulun bu konuda herhangi bir payı ve etkisi olmadığı gibi o, nefsi 
hakkında hiçbir yetkiye de sahip değildir. 

İlk görüş sahipleri, bu görüşlere şöyle cevap verdiler: Arap dil kurallarına 
göre bu görüş caiz olabilir. Şöyle ki; "Zekkaha" ve "Dessaha" ifadesinde bulu
nan mansup "Ha" zamiri, anlam olarak lafzı erkek ve tekil olsa da 'Men' edatına 
hamledilir. Nitekim Kur'an' da "Onların içinde seni  dinlemeye gelen de vardır" 924 
ayetinde, "Men" lafzı erkek çoğul ve tekil zamir olarak kullanılmıştır. Ancak bu 
durum, zamirlerin açıklamasında herhangi bir karışıklık ve kapalılık olmadan 
gerçekleştiğinde güzel olur. Oysa burada "Men" edatı önce gelmiş, bu yüzden 

922 İmam Ahmed, "Bu hadisi, Vek1, Nafi' den yani İbn Ömer' den, o da Salih b. Said' den, o da 
Hz. Aişe' den rivayet etti" der ve hadisi zikreder. Bkz. el-Müsned, 6/209. 
İbn Hibban ise "Bu hadisi Nafi b. Ömer, Salih b. Sa1d 'den, o da Hz. Aişe' den rivayet etmiş
tir" der. Bkz. es-Sikat, 4/376. 
Salih b. Sa1d' in tercemesi için Bkz. el-Hafız, Ta'dlü'l-menfaa, s. 181 .  
el-Heysemi, bu  hadis hakkında şöyle söyler: "Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Ra
vileri sağlamdır." Bkz. Mecmau'z-Zevaid, 2/127-128. 
Buna göre, İbn Kayyim'ın (Nafi yani İbn Ömer' in İbn Ebi Melike' den, onun da Hz. Aişe' den 
rivayet ettiği . . .  ) şeklinde zikrettiği isnad kesinlikle yanlıştır. Ben, söz konusu bu hadisi zikre
dilen bu isnadla bulamadım Doğrusunu Allah bilir. 
İbn Ebi Mel1ke'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiği hadisin lafzı şöyledir: Ben, Hz. Peygamberi 
bir ara kaybettim. Sonra onu rüku ya da secdede "Sübhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa 
ente . . .  " derken buldum. Bu hadis için bkz. Müslim, es-Salat, 2/123; Tuhfetü'l-eşraf, 1 1/459-
460. 
Yukarda zikredilen dua, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah ' ıml Acizlik
ten ve tembellikten sana sığınırım" cümlesiyle başlayan hadisin devamında zikredilir. Bkz. 
İmam Ahmed, el-Müsned, 4/371 ;  Müslim, 5/569; en-Nesfü, 8/285. Bunların hepsi bu hadisi 
Zeyd b. Erkam' dan rivayet etmişlerdir. O 

923 Bu hadisi; et-Taberani, el-Kebir, 1 1/106, İbn Abbas'tan; el-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid, 
7/138, sahih bir isnadla rivayet etmiştir. Derim ki, bu hadisin isnadında İbn Lahia vardır ve 
hadis alimleri tarafından eleştirilmiştir. 
İbn Ebi Hatim, bu hadisi Ebu Hureyre hadisi olarak zikretmiştir. Bkz. İbn Kesir, 4/547. İbn 
Kesir der ki :  Hadisi bu tarikle tahriç etmemişlerdir. Bkz. ed-Dürrü' l-Mensur, 8/529. 

924 Yunus, 10/42. 
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"Zekkaha" daki gizli merfu zamirinin lafız ve mana olarak bu edata dönmesi 
daha doğrudur. ifadede yer alan mansub "Ha" zamirinin ise, lafız ve mana ola
rak nefse dönmesi daha doğrudur. Sözün akış ve konumunun gerektirdiği doğal 
sıralama işte böyledir. Yoksa "Men" den sonra gelen zamiri , daha ötedeki "Ve ma 
sevvaha" ifadesinde bulunan mevsul "Ma"ya hamlederek daha yakınında bulu
nan "Men" edatına hamletmemek; ardından dişi ve mansub olan "Ha" zamirini 
"Men" edatına hamletmek -ki bu edatın lafzı erkektir ve nefs gibi dişi değildir-, 
dil kuralları bakımından sözün kendisinden daha güzel başka bir hamledilme 
yeri olmadığında caiz olur. Şayet sözün akışı ve nazmı bunun aksini gerektiriyor 
ve zaruret hali de bulunmuyorsa, bu durumda hamletme caiz olmaz. 

Bu görüşü ileri sürenler, bu görüşlerinin anlam bakımından birkaç yönden 
daha doğru olduğunu söylemişlerdir. Şöyle ki : 

Bir: Daha önce de belirtildiği gibi bu görüşte, kurtuluşun kulun fiiline ve 
seçimine bağlı olduğuna işaret vardır. Bu da Kur'an' ın usul ve yöntemine uy
gundur. 

İki: Bu görüşün, kulun fiil ve kesbini ispat, iyi ve kötü fiilleri tespit gibi ek 
yararları vardır. "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham edene anda/sun ki" cüm
lesinde, ezelde belirlenen kaza ve kaderin ispatı vardır. Dolayısıyla bu iki ayet, 
İslam'daki iki büyük ilkeyi içermektedir. Bu iki ilke Kur'an'da pek çok yerde bir
likte zikredilir. Bu ayetlerden iki tanesi şöyledir: 

"Hayır, o gerçekten bir öğüttür. Artık dileyen (düşünüp} öğüt alzr. Ama Allah 
dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. "925 

"O (Kur'an), ancak alemler için bir öğüttür. Sizden doğru yolda gitmeyi di
leyenler için de (bir öğüttür) . Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz/er bir 
şey dileyemezsiniz. "926 

Bu iki ayet, kaderiye ve cebriye mezheplerinin görüşünü reddeden anlamlar 
içermektedir. 

Üç: Bizim bu görüşümüz, sizin görüşünüzü kapsar; ama sizin ki bizim gö
rüşümüzü kapsamaz. Çünkü kulun nefsini arındırıp temizlemesi, ancak Allah'ın 
ona yardımı ve onu başarılı kılmasından sonra mümkün olur. Aynı şekilde kişi
nin nefsini kötülüklere gömüp onu kirletmesi, Allah'ın onu yardımsız bırakma
sı, başarısız kılması ve onu kendi nefsiyle baş başa bırakmasından sonra ancak 
mümkün olur. Oysa sizin iddia ettiğiniz gibi nefsin temizlenmesi ya da kirlenmesi, 
sadece önceden belirlenen kadere göre gerçekleşmiş olsaydı, bu durumda kulun 
işlediği fiilde hiçbir etkisinin olmaması ve burada zikredilmemesi gerekirdi . 

925 El-Müddessir, 74/54-56. 
926 Et-Tekvlr, 81/28-29. 
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Bu surede, yalanlayan diğer kavimlerden ayrı olarak özellikle Semud kav
mi zikredilmiştir. Üstadımız bu konuda şunları söylemektedir: Doğrusunu Allah 
bilir ama bu, alttan yukarıya (düşükten yükseğe} doğru yapılan uyarı türünden
dir. Çünkü yalanlayan milletler arasında bunlardan daha hafif ve düşük günah 
işleyip azaba uğrayan bir millet yoktur. Bu yüzden Ad, Medyen, LUt ve diğer 
milletlerin işledikleri suçların zikredildiği gibi bu kavmin suçları zikredilmemiştir. 
Mesela Ad kavmi suçlarıyla birlikte şöyle zikredilir: 

"Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: 
"Bizden daha kuvvetli kim var?" dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah 'ın on
lardan daha kuvvetli olduğunu görmüyorlar mı?  Onlar bizim ayetlerimizi inkar 
ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak 
için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha 
çok alçaltıcıdır ve onlara yardım da edilmez. SemCıd'a da gelince; biz onlara doğ
ru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü h idayete tercih ettiler. Böylece kazanmakta 
oldukları şeyler yüzünden onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi . " 927 

Yine Hud, Şuara ve diğer surelerde Semud kavmi, yalanlayan diğer kavim
lerle birlikte zikredilirken, o kavimlerin zorbalıkları, büyüklenmeleri; homoseksü
ellik, ölçü ve tartıda hile, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarma gibi kötü fiilleri zikre
dilirken bu kavmin başka kötü fiilleri zikredilmez. Mesela Lut kavmi, Allah'a ortak 
koşmanın yanında daha önce benzeri görülmemiş fuhuş türü (homoseksüellik) 
ile birlikte zikredilir. Ad kavmi, Allah'a şirk koşmanın yanında zorbalıkları, büyük
lenmeleri, geniş mal varlığı, korkunç gücü ve "Bizden daha kuvvetli kim var?" 
sözleriyle ile birlikte anılır. Medyen halkı, Allah'a şirk koşmanın yanında mallarda 
yaptıkları haksızlıkla birlikte anılırken; firavun ve kavmi, Allah'a ortak koşmanın 
yanında yeryüzünde fitne ve fesad çıkarıp böbürlenmekle birlikte anılır. 

Her kavim, işledikleri suç ve günahlara göre azaba uğradı .  Ad kavmi, hiçbir 
şeyin karşı koyamadığı korkunç ve şiddetli bir rüzgar azabıyla yok oldu. LOt kav
mi, daha önce hiçbir kavmin uğramadığı bir azap türüne uğradı; gökten Üzerleri
ne taş yağarak, gözleri kör edilerek, ülkeleri başlarına yıkılarak, mekanları alt üst 
edilip yerin dibine geçirilerek yok oldular ve aşağıların aşağısına gittiler. Şuayb 
peygamberin kavmi, hem kendilerini hem de zulüm ve haksızlıkla kazandıkları 
malları yakan bir ateşle azaba uğradı. Semud kavmi ise, kendilerini hemen öldü
ren şiddetli bir çığlıkla yok edildi. 

Bu kavmin azabı -ki suçları Allah'a şirk koşmak ve Allah' ın kendilerine bir 
mucize olarak gönderdiği deveyi boğazlamaktı- böyleyse, Allah'ın yasaklarını 
çiğneyen, O'nun emir ve yasaklarını hafife alan, haksız yere kullarını boğazla
yan ve kanlarını döken kimselerin azabı elbette daha şiddetli ve katı olacaktır. 
Geçmişte ve şu anda dünyanın halini düşünen; yeryüzünde fitne ve fesat çı-

927 Fussilet, 41/15- 17 .  
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karan, haksız yere insanların kanını döken ve Allah'ın yasaklarını küçümseyip 
çiğneyenlerin çarptırıldıkları cezayı görenler, dünya ve ahirette tek kurtuluşun 
iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınan kimseler için olduğunu mutlaka an
layacaklardır. 

Derim ki: Burada öteki kavimlerden ayrı olarak özellikle SemCıd kavminin 
zikredilmiş olmasının başka bir anlamı vardır. O da şudur: Kesin olarak bildikten 
ve doğruluğunu gördükten sonra, gönülleri istemesine ve ruhları arzu etmesine 
rağmen hidayeti reddederek sapıklık ve körlüğü tercih etmeleridir. Nitekim Yüce 
Allah onları şöyle tanımlamaktadır: "Semud'a da gelince; biz onlara doğru yolu 
gösterdik, fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. " 928 Başka bir ayette ise Al
lah şöyle buyurmaktadır: "Biz Semud'a dişi deveyi görünür (apaçık bir mucize) 
olarak gönderdik ."929 Yani Biz bu deveyi, doğruyu görmelerini sağlayacak ve 
onları kesin bilgi sahibi yapacak bir mucize olarak onlara gönderdik. Ama onlar 
körlüğü hidayete tercih ettiler. 

Helak olan bütün kavimlerin durumu böyledir. Allah hiçbir kavmi, kendi
lerine kesin bir delil göndermedikçe helak etmez. Ancak Allah burada SemCıd 
kavmine bir ayrıcalık vererek onlara doğruyu gösterdiğini ve dişi deveyi görünür 
(apaçık bir mucize) olarak gönderdiğini belirtmektedir. Bu yüzden onu Ad kavmi 
ile karşılaştırırken Ad kavmi için , "Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız 
yere büyüklük tasladılar ve: "Bizden daha kuvvetli kim var? " dediler"930 buyur
makta; SemCıd kavmi için de "Semud'a da gelince; biz onlara doğru yolu göster
dik, fakat onlar körlüğü h idayete tercih ettiler"931 buyurmaktadır. Bu yüzden Ad 
kavmi büyüklenerek, kendilerine gelen Allah elçisine: "Sen bize açık bir mucize 
getirmedin"932 dediler. Buna karşılık SemCıd kavmi böyle bir şey söylemedi; çün
kü apaçık mucizeyi, güneş ve ayı gözleriyle gördükleri gibi gördüler. Dolayısıyla 
hidayeti, kesin olarak bildikten ve tam olarak gördükten sonra reddettiler. Bu 
nedenle burada özellikle SemCıd kavminin zikredilmiş olması, hakkı kesin ola
rak bilip ona uymayanlara yapılan güçlü bir uyarıdır. Helak olanların çoğu bu 
hastalık yüzünden helak olmuştur. Yeryüzünde yaygın olan ve insanlar arasında 
sıklıkla bulunan hastalık da budur. Doğrusunu Allah bilir. 933 

928 Fussilet, 41/1 7. 
929 el-İsra, 1 7/59. 
930 Fussilet, 41/15. 
931 Fussilet, 41/17 .  
932 Hud, 1 1/53 . 
933 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s. 18-27. 
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"Kim nefsini arındırıp-temizlerse, gerçekten kurtuluşa ermi.,jtir. Kim de 
nefsini kötülüklere gömer kirletirse, o da gerçekten zarar etmiştir. " 

Müfessirler, "Zekkaha" ifadesinde bulunan merfu zamir konusunda ihtilaf 
etmişlerdir. Kimi müfessirler bu ifadedeki merfu zamirin Allah'a döndüğünü; 
dolayısıyla ayetin, "Yüce Allah' ın arındırıp-temizlediği nefis kurtuluşa ermiş; 
Allah' ın kötülüklere gömüp kirlettiği nefis de zarar etmiştir" anlamında olduğu
nu söylemiş; kimi müfessirler de, bu zamirin "Eflaha" fiilinin faili olan "Men" e 
döndüğünü söylemiştir. "Men"in mevsule veya sıfat olması fark etmez. Şayet 
zamir Yüce Allah'a dönmüş olsaydı ,  o zaman ayetteki "Zekkaha" ve "Dessa
ha" ifadelerindeki dişi zamirlerin "Zekkahu" ve "Dessahu" şeklinde erkek olarak 
gelmesi gerekirdi . İlk görüştekiler bu görüşlerini şöyle savunmaktadırlar: Her ne 
kadar lafzı erkek olsa da "Men" edatının, Arap dil kurallarına göre dişilik anlamı 
gözetilerek dişi zamirle, erkek lafzı gözetilerek de erkek zamirle dönmesi caizdir. 
Bu her iki durum, Arap dil kurallarına tamamen uygundur. Nitekim bu durum, 
lafız ve anlam gözetilerek Kur'an' da da yer almıştır. 

Lafzın gözetildiği duruma şu ayetler örnek verilebilir: "Ve minhum men yes
temiu ileyke" (Onlardan seni dinleyen vardır) . 934 Bu ayette zamir, tekil olarak 
zikredilmiş; "Ve minhum men yestemiune ileyke" (Onlardan seni dinleyenler 
vardır)935 ayetinde ise çoğul olarak zikredilmiştir. 

Bu birinci görüşü tercih edenler, görüşlerini hadis-i şeriflerle teyit ederek şöy
le demişlerdir: Sünen sahiplerinin İbn Ebi Melike' den, onun da Hz. Aişe' den 
rivayet ettiği şu hadis görüşümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Hz. Aişe 
anlatıyor. Bir gece geldim ve Hz. Peygamberi şöyle söylerken buldum: "Rabbim! 
Nefsime takvasını ver ve onu arındır. Şüphesiz Sen, onu arındıranların en hayır
lısısın . Onun sahibi ve mevlası Sen'sin . "  

Bu dua, bu ayetin tefsiri gibidir. Çünkü nefisleri arındıranın Allah olduğuna 
delalet etmektedir. Buna göre nefis, arınan; Allah ise arıtan olmaktadır. Dolayı
sıyla kul arındırılandır. Bu iki durum arasındaki fark, fail (özne) ile meful (nesne) 
arasındaki fark gibidir. Kur' an' da arınmanın kula izafe edilmesi, birinci anlamda 
değil ikinci anlamdadır. "Doğrusu arın ıp-temizlenen kurtulmuştur"936 ve "Temi
zlenme isteğin var mı?"937 gibi ayetler, bu anlamdadır. Yani Allah'ın seni arındır
masını kabul eder misin?; böylece arınanlardan olursun . 

Bu görüş sahipleri, delillerini bu şekilde belirttikten sonra şöyle söylerler: 
Doğru ve gerçek olan görüş budur. Yüce Allah arındırıp-temizlemedikçe hiç kim
se kurtuluşa eremez. Kur'an' ın tercümanı İbn Abbas da bu görüşü tercih etmiştir. 
Bir rivayette İbn Abbas, Ali b. Ebi Talha, Ata ve el-Kelbi'ye bu ayeti şöyle tefsir 

934 el-En'am, 6/25. 
935 Yunus, 1 0/42 . 
936 el-A'la, 87114.  
937 en-Naziat, 79/18.  
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etmiştir: Allah' ın, nefsini arındırıp temizlediği kimse kurtuluşa ermiştir. Bu ayeti 
İbn Zeyd de bu şekilde açıklamış; İbn Cerir de bu tefsiri tercih etmiştir. 938 

Sonra bu ayetlerden önce gelen "Sonra da ona iyilik ve kötülüğü ilham 
edene . . .  "939 ayeti, bu görüşümüzü güçlendirmektedir. Çünkü bu ayette Yüce Al
lah, nefsi yaratan ve ona çeşitli niteliklerle şekil verenin kendisi olduğunu haber 
vermektedir. Ayette geçen "Ve ma sewaha" ifadesinin anlamı budur. 

Öteki görüşün sahipleri ise şöyle söylemektedirler: Ayetin zahiri ve sahih 
nazmı, merfu zamirin "Men" edatına dönmesini gerektiriyor. Yani ayet, "Kim de 
kendi nefsini arındırırsa, kurtuluşa ermiştir" anlamındadır. Ayetten akla gelen ilk 
anlam budur; hatta neredeyse ayetten bundan başka bir mana anlaşılmamakta
dır. Bu, söylediğin şu sözlere benzer: "Bu cariye, onu satın alan kazanmıştır" , "Bu 
namaz, onu kılan mutlu olmuştur'' , "Bu yanlış yol, ona giren zarar etmiştir. " 

Sonra ayette geçen nefs sözcüğü, dişidir. Şayet zamir Allah'a dönerse, o za
man ayetin "Kad eflahat nefsun zekkaha" veya "Eflahat men zekkaha" şeklinde 
dişi olarak gelmesi gerekirdi .  Çünkü bu durumda "Men" edatı, dişi olan nefse 
döner. Şayet, "Burada "Men" edatı nedeniyle "Eflaha" fiilinden dişiliği gösteren 
"Ta" harfinin düşmesi caizdir; çünkü "Kad eflaha men kamet minkünne" (Siz 
kadınlardan ayağa kalkan kurtuldu) cümlesinde de "Ta" harfi düşmüştür" deni
lirse, deriz ki: Bu durum, herhangi bir karışıklık ve iltibas olmadığı zaman caizdir. 
Karışıklık olması halinde, bu karışıklığı önlemek için "ta" harfinin mutlaka zikre
dilmesi gerekir. 

Yine bu görüştekiler şöyle dediler: Ayette geçen "Men" edatı "Ellezi" an
lamında ism-i mevsuldür. Buna göre şayet, "Kad eflaha ellezi zekkahallah" 
(Allah' ın onu arındırdığı o kimse kurtuluşa ermiştir) denilirse, Arap dil kuralları 
bakımından bu cümle doğru olmaz. Çünkü "Zekkaha"daki dişi "Ha" zamiri, er
kek için olan "Ellezi" edatına dönmektedir. 

Sonra Allah, nefsini arındırması halinde kurtuluşu nefsin sahibine bağla
maktadır. Bu yüzden fiilden dişilik "Ta"sını düşürdü ve "Ellezi" anlamında olan 
"Men" edatını getirdi .  Müfessirlerin çoğunun tercih ettiği görüş budur. Hatta İbn 
Abbas' ın arkadaşları dahi bu görüştedir. Nitekim Katade ,  "Kad eflaha men zek
kaha" ayetini, "Kim bir hayır ( iyilik) yaparsa, onu Allah'a itaat ile temizlemiştir" 
şeklinde açıklamıştır. Yine Katade şöyle demiştir: "Kim Salih amel ile nefsini arın
dırırsa, mutlaka kurtuluşa ermiştir. " 

Hasan ise bu ayeti şöyle açıklamıştır: Nefsini arındıran, onu Allah'a itaat ve 
ibadete yönelten kurtuluşa ermiştir. Nefsini Allah' a isyan etmeye yöneltip onu 
helak eden ise hüsrana uğramıştır. 

938 Taberi, Tefsir, 30/210 .  
939 eş-Şems, 91/8. 
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İbn Kuteybe de bu ayeti şöyle izah etmiştir: Nefsini arındırıp-temizleyen, 
Allah' a  itaat ve ibadetle, hayır ve iyilikle, sadaka ve başkalarına yardımla yüksel
tip geliştiren, kesinlikle kurtuluşa ermiştir. İyi amelleri terk edip günahları işlemek
le nefsini küçülten ve gerileten de, kesinlikle zarar etmiş ve hüsrana uğramıştır. 

Günahkar ve suçlu kişi, daima gizli mekanlarda saklanır. Alçak kişilikli ve 
içine kapanıktır. Başı hep öne eğiktir. Kötülük yapan ve suç işleyen, sanki nefsin i  
gömüp saklamış, onu yok etmiştir. İyi amel işleyenler ise, nefsini ortaya koymuş 
ve onu yüceltmiştir. Bu yüzden, cömert Araplar ihtiyaç sahiplerine yerlerini belli 
etmek için evlerini yüksek yerlere yapar; gece gelen misafir ve yolcuları ağırla
mak için geceleyin ateş yakarlardı . Cimriler ise yerlerini gizlemek için evlerini 
kuytu, kenar ve alçak yerlerde yaparlardı .  İşte bunlar, kendilerini gömüp gizler
ken ötekiler nefislerini belli edip yükseltmişlerdir. 

Şair der ki: 
Evini yüksek yere yaptın, 
Yatışı ve dinlenmesi pek rahat. 
Ağırlanmak isteyen iffetlileri korudun, 
Köpeklerin uludukları kimseleri de . . .  940 

Bu ayet hakkındaki iki meşhur görüş budur. Ancak ayet hakkında üçüncü 
bir görüş daha vardır. O da şudur: A.yetin anlamı, kendilerinden olmadığı halde 
salih kulların arasına giren, zarar etmiştir. el-Vahidi bunu şöyle açıklamıştır: Salih 
kulların arasına girip nefsini onların arasına gizler. Böylece insanlara, kendilerin
den olmadığı halde salihlerden olduğunu gösterir. Halbuki kendisinde, salihlerde 
bulunan vasıflardan başka vasıflar bulunur. 

Bu görüş, her ne kadar doğru olsa da ayetten kastedilen anlamın bu olduğu 
iyi incelenmelidir. Bu görüş ancak genellilik kuralıyla ayetin anlamına dahil olur. 
Çünkü nefsini kötülüklere gömen bir kimsenin , iyilerin arasına girmesi halinde 
ancak nefsini onların arasına gizlemiş olur. Yüce Allah doğrusunu bilir.941 

"Nefsini arındırıp-temizleyen, gerçekten kurtuluşa ermiştir" : Onu Allah'a ita
at ile büyütüp gelişticen ve yücelten kurtuluşa ermiştir. "Onu kötülüklere gömen 
de gerçekten zarar etmiştir" : Nefsini Allah'a isyan ve günahlarla küçülten ,  gerile
ten ve alçaltan da zarar etmiştir. 942 

Allah bu ve önceki ayetlerde ,  nefsi yaratanın ve ona şekil verenin kendisi 
olduğunu, onu eksiksiz ve itidal üzere yarattığını ifade etmekte; sonra da nefse 
iyilik ve kötülüğü kabul etme yeteneği verdiğini, bunun kendisinin bir imtihan ve 
sınavı olduğunu haber vermekte; ardından, kurtuluşun sadece onu peygamber-

940 Bu iki dizede bazı tahrifatlar vardır. Onları Üstad Ahmed Sakr'ın kalemiyle düzelttim. 
941 İbn Kuteybe, Te'vilu müşkili'l-Kur'an, s. 344-345. 
942 El-Fevfüd, s .  1 73 .  

-
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!erin ve dostlarının terbiye ett:ği yöntemlerle terbiye edip arındıran, böylece onu 
geliştiren, büyüten ve yüceltenlere has olduğunu bildirmektedir. Hemen ardın
dan nefsini kötülüklere gömüp saklayan, onu işlediği günahlarla küçük düşüren, 
alçaltan ve yok edenlerin zarar edip hüsrana uğradığına ve mutsuzluğuna hük
metmektedir. Doğrusunu Yüce Allah bilir.943 

Ayetin anlamı şudur: Nefsini Allah' a  itaat ve ibadetle yücelten, geliştiren, 
büyüten ve açığa çıkaran kurtulmuştur. Allah' a  isyan i le nefsini küçülten , alçaltan 
ve onu kötülüklere gömüp saklayan da zarar etmiştir. Ayette geçen "Dessaha" 
sözcüğünün aslı, gömmek, gizlemek ve saklamaktır. "Em yedüssühü fi' t-türab" 
(Yoksa onu toprağa mı gömsün?)944 ayeti bu anlama delalet etmektedir. Günah 
işleyen, nefsini günaha gömer; yaptığı kötülük nedeniyle insanlardan gizlenir, 
yerini saklar. Böylece hem kendi yanında, hem Allah katında hem de insanların 
yanında kendini alçaltmış olur. Buna karşılık Allah ' a  itaat ve iyilik, nefsi yüceltir, 
büyütür ve geliştirir. Öyle ki onu en üstün, en yüce, en büyük ve en temiz kişi 
haline getirir. Bununla beraber o, Allah karşısında daha zelil, daha hakir ve daha 
küçüktür. O Allah karşı duyduğu bu zillet ve alçaklık ile , bu üstünlüğü, yüceliği ve 
büyüklüğü elde etmiştir. Allah'a isyan gibi nefsi küçültüp alçaltan bir şey yoktur; 
Allah'a itaat gibi nefsi yücelten, büyüten ve üstün kılan bir şey de yoktur.945 

Allah bu ayetle ,  kula iyilik ve kötülüğü ilham edenin kendisi olduğunu haber 
vermektedir. İlham, bazı müfessirlerin söylediği gibi sadece bilgi ve beyan ile 
kalbe gelen mana değildir; o, kalbe atılan, içe doğan bilgidir. Çünkü bir şeyi baş
kasına öğreten ve onu bilgi sahibi yapan için "Bunu ona ilham etti" denilmez. 
Arap dilinde bu tür bir ifade şekli yoktur. 

İbn Zeyd' in bu ayet hakkında söylediği "Allah ona iyilik ve kötülüğü ilham 
etti; ona bu yeteneği verdi" sözü doğrudur. İmran b. Husayn'm rivayet ettiği şu 
hadis , bu anlamı güçlendirmektedir. Müzeyne ya da Cüheyne kabilesinden bir 
adam Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- yanma gelerek şöyle dedi: Ey 
Allah' m  resulü! İnsanların yaptıkları bu işler ve çalışmalar, önceden belirlenen bir 
kadere göre mi yapılmaktadır? Yoksa insanlar, peygamberlerinin getirdiklerini 
yeni baştan mı yapmaktadırlar? Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- :  "Hayır, 
onlar kaderlerinde yazılı olana (olup bitene) göre amel yapmaktadırlar" deyince, 
adam: "O halde bu amel (iş , çalışma) neden?" dedi . Bunun üzerine Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Allah, kulu iki menzilden biri için 
yaratmıştır; onu, bu menzillerin ehlinin yaptığı işte istihdam eder. Bunu, Allah'm 
kitabındaki 'Nefse ve  ona şekil verene, sonra da  ona iyilik ve kötülüğü ilham 
edene . . . ' ayeti tasdik etmektedir. "946 

943 Medaricü's-salikin, 2/381 .  
944 en-Nahl, 16/59. 
945 el-Cevabü'l-kafi, s .  1 1 1 - 1 12 .  
946 Müslim, Kader, 5/504; Ahmed, 4/438; et-Taberi, tefsir, 30/2 1 1 .  
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Allah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem-, amellerin önceden belirlenen bir 
kaza ve kadere göre gerçekleştiğini haber vermesinin ardından bu ayeti okumuş 
olması, ilhamdan maksadın sadece bilgi ve beyan olmadığına, onun önceden 
belirlenen kaza ve kadere göre geldiğine (kullanıldığına) delalet eder. Oysa bilgi 
ve beyan, kaderde önceden belirlenen şeyin gelişini ve gerçekleşmesini zorunlu 
kılmaz. Ayeti, bilgi ve öğretim ile açıklayan ilk dönem müfessirler, bununla kader
de belirlenen şeyin gerçekleşmesini zorunlu kılan bilgiyi kastetmiş; sadece bilgiye 
sahip olmayı kastetmemişlerdir. Çünkü böyle bilgi, ilham olarak adlandırılmaz.947 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "(Allah) onun sonucundan korkmaz. " 

Yüce Allah bu ayette, düşmanlarını yok ettikten sonra meydana gelecekler
den asla korkmadığını ve insanlar gibi olmadığını bildirmektedir. Çünkü insanlar, 
düşmanından intikam aldıktan sonra bu yaptıklarının sonucunda ya Allah'tan 
ya da düşmanlarının taraftarlarından korkarlar. Oysa bu, Allah için kesinlikle 
muhaldir. Zira korku, bilgi, güç ve irade eksikliğini kapsar. 

Bilgi eksikliği: Bir şeyin olmayacağını bilen, o şeyden korkmaz. Bir şeyin 
olacağını bilen ise ,  eğer kurtuluştan kesin ümit kesmişse yine korkmaz. Şayet 
korkarsa, bu korkusu umutlunun kotkusundan oldukça farklıdır. 

Güç eksikliği: Bir şeyden korkan, onu başından savacak güce sahip olmadığı 
için korkar. Eğer onu savacak güce sahip olduğunu kesin olarak bilseydi, ondan 
korkmazdı. 

İrade eksikliği: Korkan bir kimsede korku duygusu, onun irade ve isteği dı
şında meydana gelir. 

Bütün bu eksiklikler, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, O'nun irade ve 
dilemesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmeyen, her dilediği olan dilemediği hiçbir 
şey olmayaıı biri için imkansız ve muhaldir. Bu sıfatlar, Yüce Allah' ın sevmediği, 
nefret ettiği ve öf. �elendiği şeylerin gerçekleşmesine mani değildir. Çünkü bu sı
fatlar, O'nun ne ilminde ne gücünde ve ne de iradesinde bir eksiklik gerektirmez. 
Aksine O'nun mükemmelliğine delalet eder. Çünkü bunların sebebi, O'nun bu 
şeylerin çirkin, kötü ve fen0- şe)er olduğunu bilmesidir. Kötü fiille ilgili bilginin 
önemi arttıkça, bu fiile duyulan nefret ve öfke daha da güçlenir. Bu yüzden Yüce 
Allah, peygamberini öldüren ya da peygamberin kendisini öldürdüğü kimseye 
öfkesi daha da şiddetlenir.948 

947 Şifaü'[-alll, S. 55 . 
948 es-Sevaikü' l-mürsele, 4/l 144-1445. 
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LEYL SURESi 
[21 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile 

1 .  Andolsun, örtüp bürüdüğü zaman geceye; 

2. Ağarıp açıldığı zaman gündüze; 

3. Erkeği de dişiyi de yaratana ki; 

4. Şüphesiz sizin yapıp ettikleriniz çeşit çeşittir. 

5. Artık kim (infô.k edip) verir ve sakınırsa, 

6. O el-Hüsnô. 'yı da doğrularsa; 

7. B iz de ona kolay olanı kolaylaştırırız; 

8. Amma kim cimrilik eder ve kendisini m üstağni görür, 

9. O el-Hüsnô. 'yı da yalanlarsa; 

1 O. Biz de ona en zor olanı (isyanı) kolaylaştırırız. 

1 1 .  Alçaldığı zaman malı kendisine fayda vermez. 

12. Hidayete iletmek şüphesiz ki Bize aittir. 
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Bu ayetler, Allah' ın koyduğu kuralı ve yapılan çalışmaların karşılığını açık
lamaktadır. Birinin kolay olana ötekinin zor olana kolaylaştırılmasında kaderin 
derin hikmetini zikretmektedir. Kulun, yaptığı çalışmaya göre sonucun kolaylaş
tırılacağını ve Allah'ın hiç kimseye haksızlık yapmayacağını haber vermektedir. 
Allah bu ayetlerde, kolay olanı kolaylaştırmak için üç sebep zikretmektedir. 

Birinci sebep: Kulun vermesi. Sınırsızlık ve genelliği ifade etmek için fiilin 
mefulu (yüklemin tümleci) zikredilmemiş, hazfedilmiştir. Yani Allah' ın vermeyi 
emrettiğini ve kendi gönlünden kopanı isteyerek ve severek veren demektir. Bu, 
kişinin kendi gönlünden verdiği şeyleri kapsadığı gibi, iman, ibadetler, samimiyet 
ve ihlas, tevbe, şükür, iyilik yapma; malıyla, diliyle ve bedeniyle başkasına yararlı 
olma, niyet ve maksat gibi amelleri de kapsar. Böylece o kişinin nefsi, itaatkar 
ve çaba harcayan bir nefis olur; asi ve cimri bir nefis olmaz. İtaatkar nefis, iyilik 
yapan ve yararlı olan nefistir; yapısında iyilik yapma, başkasına yararlı olma ve 
yardım etme vardır. İyiliği ve yararı hem kendine hem de başkasına dokunur. O, 
insanların su içerek, hayvanlarını ve ekinlerini sulayarak yararlandıkları bir pınar 
gibidir. İnsanlar bu pınardan diledikleri gibi yararlanırlar. Pınar bu yararlar için 
onlara kolaylaştırılmış, emirlerine verilmiştir. İyi insan da bu şekilde, bulunduğu 
her yerde sadece iyilik ve yarar için vardır; o, iyilik ve yararın emrindedir. Bunun 
karşılığı ise , kendisi vermenin ve iyiliğin emrinde olduğu gibi Allah' ın da onu 
kolay olana kolaylaştırması ve başarılı kılmasıdır. 

İkinci sebep: Takva; yani Allah ' ın yasakladıklarından sakınma. Kolay ola
na ulaşmanın ve başarılı olmanın en büyük sebeplerinden biri budur. Bunun aksi 
ise , zor olana sürüklenmenin sebebidir. Takva sahibi olana, dünya ve ahiret işle
rinde kolaylık vardır; takvayı terk edene ise, dünyada bazı işlerinde kolaylık olsa 
da ahiretteki işlerinde, takvayı terk etme durumuna göre zorluklar vardır. Dünya 
işlerindeki kolaylık ise, şayet Allah' ın yasaklarından sakınmış olsaydı bu kolay
lıklar daha güzel ve mükemmel olurdu. Eğer bu dünyada kendisine kolaylık tak
dir edilmemişse, Allah ona, takvaya uymadan elde ettiği dünyevi kolaylıklardan 
daha yararlı kolaylıklar sağlar. Güzel bir yaşam, gönül rahatlığı, iç huzur, manevi 
zevk ve ruhani mutluluk, dünyadaki nimetlerin en büyüğü ve üstünüdür. Bunlar, 
dünya ehlinin yaşadığı zevk ve eğlencelerden çok daha yücedir. 

Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah 'tan korkup-sakınırsa, ona 
işinde kolaylık verir ."953 Bu ayette Allah, kendinden korkup-sakınan kimselere 
başkasına sağlamadığı kolaylıklar sağlayacağını haber vermektedir. 

Başka bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah 'tan korkup-sakınırsa, 
(Allah) ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandınr."954 
Bu ayetlerde, kişinin takva ile bu nimetlere kavuşabileceği haber verilmektedir. 

953 et-Talak, 65/4. 
954 et-Talak, 65/2-3. 
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Diğer bir ayette ise Allah şöyle buyuruyor: "Kim Allah 'tan korkup-sakın ırsa, 
(Allah) onun kötülüklerini örter ve ecrini büyütür. "955 Bu nimetlere kolaylıkla ka
vuşmak da ancak Allah' ın yasaklarından sakınmakla, sevdiği ve hoşnut olduğu 
şeyleri vermekle mümkün olur. 

Yine Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Eğer Allah 'tan korkup
sakınırsanız, O size furkanı  (iyi ile kötüyü ayırdedecek anlayışı) verir; kötülükle
rinizi örter ve sizi bağışlar . . . .  "956 Bu ayette de, kurtuluşu, yardımı, bilgiyi, nuru, 
hak ile batılı birbirinden ayırmayı, kötülüklerin örtülmesini ve günahların ba
ğışlanmasını içeren furkan da -ki bu, aynı zamanda kolaylığın doruğudur- yine 
takvaya (Allah' ın emir ve yasaklarına uymaya) bağlanmaktadır. 

Bir başka ayette Allah şöyle buyuruyor: "Allah 'tan korkup-sakınınki, kurtu
luşa eresiniz."957 Bu ayette , zorluğun zirvesi şakilik olduğu gibi kolaylığın zirvesi 
de takva ile elde edilebilecek kurtuluş olduğu belirtilmektedir. 

Yüce Allah bir d iğer ayette ise şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah 'tan 
korkup-sakın ın ve Peygamberine inanın ki, O da size rahmetinden iki kat ver
sin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağış/asın . "958 Allah bu 
ayette, takva (kendisinden korkup-sakınma) karşılığında üç şey garanti etmek
tedir. Bunlar: 

Bir: Onlara, biri dünyada öteki ahirette olmak üzere rahmetinden iki kat 
(pay) vermek. Belki de ahiretteki paylarını daha da katlar ve daha fazla verir. 

İki: Onlara, karanlıklarda kendisiyle yürüyecekleri bir nur-ışık vermek. 

Üç: Günahlarını bağışlamak. 

Bu, kolaylığın zirvesidir. Allah, takvayı her kolaylığın sebebi yaparken, onu 
terk etmeyi de her zorluğun sebebi yapmıştır. 

Üçüncü sebep: En güzeli tasdik etmek. Ayette geçen "en güzeli" ifadesi, 
tevhid kelimesi olan "La ilahe illallah" ile; Cennet ile ve geride güzel bir şey bı
rakmakla tefsir edilmiştir. Tüm bunlar, ilk dönem müfessirlerin görüşleridir. Bu 
her üç görüş de, en faziletli amellere ve en güzel karşılığa (sevaba) dayanmak
tadır. Onu "La ilahe illallah" tevhid kelimesi ile tefsir eden, bütünü kapsayan 
tekil bir ifadeyle tefsir etmiştir. Çünkü "La ilahe illallah" sözünü gerçek manada 
tasdik etmek, bu sözün içerdiği bütün manaları, da!L:ı.rı ve parçaları tasdik etmeyi 
zorunlu kılar. 

Dinin temel ve yan bütün ilkeleri, bu sözün birer parçasıdır. Dolayısıyla kul, 
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve O'nunla buluşmaya inan-

955 et-Talak, 65/5. 
956 el-Enfal, 8/29. 
957 Aı-i İmran, 3/130. 
958 el-Hadid, 57/28. 
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madıkça, gerçek manada onu tasdik etmiş olmaz. Alemlerin Rabbi olan Allah' ın 
celal sıfatlarına ve kemal vasıflarına inanmadıkça, gerçekten Allah' a  iman etmiş 
mümin bir kul olmaz . İlahi sıfatların Allah' ın dışında hiçbir varlıkta bulunmadı
ğına ve Allah'tan başka ilah olmadığına inanmadıkça, bunu aklına ve kalbine 
kesin olarak yerleştirmedikçe mümin olamaz. Allah' ın yücelik sıfatlarını , O'nun 
söz ve konuşmasını, arş üzerine istiva edişini , güzel söz ve salih amelin O'na yük
seldiğini, İsa Mesih' i kendi katına yükselttiğini, Hz. Peygamberi miraca çıkardığı
nı, gökten yere her işi Allah' ın düzenleyip yönettiğine, sonra her işin onun katına 
çıktığına inanmayan, özetle Allah'ın kendi zatını ve Hz. Peygamberin O'nu tanıt
tığı şekilde bütün sıfatlarına inanmayan gerçek bir mümin olamaz. 

Allah' ın her şeyi yarattığına, her şeye kadir olduğuna, her şeyi bildiğine, kı
yamet gününde bedenleri bulundukları kabirlerden kaldırıp dirilteceğine inanma
yan, gerçek manada tevhid kelimesini tasdik etmiş, ona inanmış olmaz. Allah ' ın 
varlıkları başı boş yarattığına, peygamberlerin diliyle onlara emirler vermediğine 
ve yasaklar koymadığına inanan, bu sözü tasdik etmiş olmaz. Aynı şekilde bu 
sözü tasdik etmek, ona boyun eğmeyi, getirdiği yükümlülükleri (ki bunlar, bu 
sözün ayrıntıları olup İslam dininin belirlediği kurallardır) kabul etmeyi, verdiği 
bütün haberleri tasdik etmeyi, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmayı gerek
tirir. La ilahe illallah sözünün ayrıntıları özetle böyledir. Gerçek manada bu sözü 
tasdik eden, bütün bunları kabul etmeli ve onlara uymalıdır. İnsanlar, can ve mal 
güvenliği ancak bu sözle ve onun gereklerini yerine getirmekle güvence altına 
alabilirler. Azaptan kurtuluş da yine ancak bu sözle ve gereklerine uymakla elde 
edilebilir. Dünyada ve ahiretteki ceza, bu sözü terk etme ya da onun gereklerir 2 
uymamaktan kaynaklanır. 

"En güzeli" ifadesini Cennet'le tefsir edenler ise, onu en üstün ve en mü
kemmel mükafat türü ile tefsir etmiş olurlar. Onu, "Geride güzei bi,. şey bırakma" 
şeklinde tefsir edenler ise, mükafatın sadece bir çeşidi ile tefsir etmiş olurlar. Bu, 
dünyadaki mükafattır; Cennet ise ahiretteki mükafattır. Buna göre "En güzeli 
tasdik etmek" , imana ve mükafata inanmaya dayanır. Ama iyi düşünüldüğünde, 
bu ifadenin her iki tefsiri de kapsadığı anlaşılır. 

Bu üç sözcüğün -verme, takva ve en güzeli tasdik etme- içerdiği ilim ve amel
leri bir düşün . Bunlar aynı zamanda hidayet ve hak dinin ilkelerini de içerir. 

Nefsin (ruhun) üç tür gücü vardır. Bunlar, verme ve paylaşma gücü, kaçın
ma ve tutma gücü ile anlama ve idrak gücüdür. Nefiste ayrıca bilgi ve duygu 
gücü vardır. Bunun peşinden sevgi ve irade gücü ile öfke ve nefret gücü gelir. 
Nefsin huzur ve mutluluğu bu güçlere bağlıdır. Bu güçlerin bozulması halinde, 
nefsin huzuru ve mutluluğu bozulur. Bilgi ve duygu gücünün bozulması, en gü
zeli yalanlamayı; sevgi ve irade gücünün bozulması , verme ve paylaşmaktan 
vazgeçmeyi; öfke ve nefret gücünün bozulması da, takvayı (Allah'a karşı gelmek
ten sakınma) terk etmeyi gerektirir. Buna karşılık sevgi ve irade gücü, emredileni 
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vermekle; öfke ve nefret gücü, yasaklanandan sakınmakla; bilgi ve duygu gücü 
de, tevhid kelimesini, hukukunu ve mükafatını tasdik etmekle tamamlandığında, 
kişi nefsini arındırıp-temizlemiş olur, onu her türlü kolaylığa hazırlamış olur. Böy
lece nefse, en kolay olan kolaylaştırılmış olur. 

İslam dini üç temel ilke üzerine kuruludur; emredilenleri yapmak, yasakla
nanları terk etmek ve haber verileni tasdik etmektir. Veya şöyle de denilebilir: 
Din, talep ve haberdir. Talep iki türlüdür; bir fiilin yapılmasını talep etme ve bir 
fiilin yapılmamasını, terk edilmesini talep etme. 

Yukarda geçen üç sözcük, dinin bütün mertebelerini kapsar. Buna göre; ver
mek, emredileni yapmak; takva, yasaklananı terk etmek; en güzeli tasdik etmek 
ise, haber verileni tasdik etmektir. Böylece bu sözcükler, dinin temel ilkeleriyle 
örtüşmüş olmaktadır. 

İnsanlardan en kamil olanı ,  bu üç ilkenin kendisinde tam olarak bulunduğu 
kimsedir. İnsanda, bu ilkelerin tamamı veya bir kısmının eksikliğine göre eksiklik 
vardır. Kimi insanlarda, verme ve paylaşma gücü vermeme ve terk etme gücün
den daha üstün ve güçlüdür. Bu durumda ondaki terk gücü, verme gücünden 
daha zayıftır. Kimi insanlarda ise , vermeme ve terk gücü verme ve paylaşma 
gücünden daha üstün ve güçlüdür. Kimi insanlarda da tasdik etme gücü, verme 
ya da vermeme gücünden daha kuvvetlidir. Bu durumda ondaki bilgi ve duygu 
gücü, irade gücünden daha güçlü ve üstündür. Bu durumun tersi de doğrudur. 
Dolayısıyla insandaki eksiklik, bu üç ilkenin insandaki eksikliğine göre değerlen
dirilir. Bu ilkelerin ondaki eksikliğine göre de kolaylığa ulaşmaktan kaybeder. Bu 
üç ilkenin eksiksiz bulunduğu kimseye her kolaylık kolaylaştırılır. 

İbn Abbas, "Ona kolay olanı kolaylaştıracağız" ayetini, "Onu kolay olana, 
iyilik ve hayra hazırlayacağız; böylece ona iyi amelleri kolaylaştıracağız" şeklinde 
tefsir etmiştir. 

Mükatil, el-Kelbi ve el-Ferra ise bu ayeti, "Ona, salih amele dönmeyi kolay
laştıracağız" şeklinde açıklamışlardır. 

Kolaylık, gerçekte yakınlık belirten arkadaşlık ve kolaylıkla gerçekleşen ya
rarlı durum anlamındadır ve zorluğun zıddıdır. Bu, kişinin iyilik ve sebeplerine 
müyesser kılınması, böylece iyiliğin icra olması; onun kalbine, eline, diline ve 
bütün azalarına kolay gelmesi anlamı da içerir. Bu sayede bütün iyi özellikler ona 
kolay gelir, kendisine boyun eğer, ona isyan etmez ve zor gelmez. Çünkü bu hal, 
ona hazır hale getirilmiştir; onun bunları yapması kolaylaştırılmıştır. O da bu yola 
kolaylıkla girer, ilim ve amel olarak ona öncülük yapılır, yol gösterilir. Sen bu yola 
girip onda ilerlediğinde, hakkında şöyle söylenen kimse olursun :  

Görünüşü (gidişi) ne güzel; kısmeti, 
Dünyaya da dine de uyuyor. 
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Kim de cimrilik eder (yani, emredileni yapmayarak verme ve irade 
gücünü yok ederse) ve kendini müstağni görürse (yani, Rabbinden 
sakınmayarak, yasaklanana uymayıp vermeme ve terk etme gücünü 
yok ederse) ve en güzeli de yalanlarsa (yani, iman ve mükafatını tasdik 
etmeyerek bilgi ve duygu gücünü yok ederse), biz de ona en zor olanı 
kolaylaştıracağız. 

Ata, "Biz de ona en zor olanı kolaylaştıracağız" ayetini, "Ben, onun kalbi 
ile Bana ve peygamberime iman etmenin arasına gireceğim" şeklinde; Müka
til , "Ona iyilik yapmayı, sadaka vermeyi zorlaştıracağız" şeklinde; İkrime ise, 
İbn Abbas'tan rivayet ederek "Ona kötülük yapmayı kolaylaştıracağız" şeklinde 
tefsir etmiştir. el-Vahidi, bu ayet hakkında şunları söylemiştir: "Doğru olan gö
rüş budur. Çünkü kötülük, azaba götürür. Bu, zorluğa yakın olup ona arkadaş 
olmak demektir. İyilik ise insanı kolay olana ve Cennet'te rahat etmeye götürür. 
Bu da kolay olana yakın olup ona arkadaş olmak demektir. Dolayısıyla ayet, 
"Onu kötülük için hazırlayacağız. Böylece kötülük, onun elleriyle icra olacak" 
anlamındadır. "  

el-Ferra ise ayet hakkında şöyle demiştir: "Araplar, birinin koyunu doğuma 
hazırlanıp doğurma vakti yaklaştığında ''ı:.ı':>U � ...:.ı .r-! .lı" derler. Koyun doğurup 
sütü bol olduğunda da aynı ifadeyi kullanırlar. Bunu, "Koyun, sahiplerine kolay
lık getirdi" anlamında söylerler. 

En zor olanı kolaylaştırmak iki şekilde olur: 

Bir: Allah' ın, insanla iyilik sebepleri arasına girmesi. Böylece kötülük yap
mak, insanın kalbine, niyetine, diline ve organlarına kolay gelir. 

İki: Allah' ın ,  insanla iyilik nedenleri arasına girdiği gibi onunla en kolay 
mükafat arasına girmesi. 

Şayet, "Takva ile müstağni görme, nasıl karşılaştırılabilir? Kulun, bir an bile 
Rabbinden müstağni olması mümkün mü?" denilirse, buna şöyle cevap verile
bilir: Aslında bu, en güzel karşılaştırma şeklidir. Çünkü takva sahibi, kendi fakir
liğini, muhtaçlığını ve Rabbine duyduğu şiddetli ihtiyacı düşününce, O'na karşı 
gelmekten sakınır; yasaklarını çiğneyerek O'nun gazabına, öfkesine ve cezalan
dırmasına uğramaktan kaçınır. Zira birine şiddetle muhtaç olan bir kimse, büyük 
bir titizlikle muhtaç olduğu kişinin öfkesine, gazabına ve cezalandırmasına uğra
maktan kaçınır; onun hoşlanmadığı şeylerden uzak durur; sevdiği ve tercih ettiği 
fiilleri kararlılık ve azimle yapmaya büyük özen gösterir. Burada takvanın istiğna 
ile karşılaştırılması, takvayı terk edenin vahim ve iğrenç durumunu belirtmek ve 
onu şiddetle kötülemek içindir. Çünkü o, Allah'tan başka sığınağı olmadığına 
inanan, bir an bile kendisini O'nun varlığından, lütuf ve ihsanından müstağni 
görmeyen fakirin yaptığını değil; kendisini Rabbinden müstağni görenin yaptı-
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ğını yapmıştır. Allah' a  andolsun ki , bu karşılaştırma ne kadar güzel ve yerinde
dir. Bütün iyilikleri ve sebeplerini, bütün kötülükleri ve nedenleri kapsayan bu 
ayetler, ne derin anlamlar içermektedir. Yüce kelamı ile kullarının özelliklerini 
açıklayan ve bunları insanlar için ortaya koyan Allah ne yücedir! İnananlar bu 
özellikleri görüp bildikten sonra, artık başka bir açıklama istemezler; hakkı batıla, 
doğruyu yalana değişmezler. 

Bu ayetler, kader meselesini kesin bir sonuca bağlamakta; bu konudaki her 
karışıklığı ve sorunu ortadan kaldırmaktadır. Allah' a  hamdolsun, bunu anlayabi
len için durum apaçık ortadadır. Zira Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, ken
disine yöneltilen ve insanların kader konusunda dillerinden düşürmedikleri soru
ya, son sözle cevap vererek sorunu çözmüştür. Buhari ve Müslim'in Hz. Ali 'den 
rivayet ettikleri sahih bir hadis-i şerifte Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-: "Her 
birinizin Cennet ve Cehennem'deki yeri mutlaka bilinmiştir (bellidir) " buyurun
ca, kendisine: "Ey Allah'ın resulü! O halde çalışmayı bırakıp bizim için yazılan 
kitaba dayanmayalım mı?" denildi . Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-: "Hayır; 
çalışın, çünkü herkes, yaratıldığı şeye müyesser kılınmıştır" buyurdu. Ardından 
şu ayetleri okudu : "Artık kim verir ve sakın ırsa ve en güzeli de tasdik ederse, biz 
de ona en kolay olanı kolaylaştıracağız. "959 . 960 

Bu hadis, kaderiye ve cebriye mezhebinin görüşünü reddetmekte; kader ve 
meşruiyetini ,  bir şey henüz olmadan onunla ilgili Allah' ın bilgisini içeren ilk ki
tabın varlığını, mükafat ve ceza gerektiren fiilin Allah tarafından yaratılışını ispat 
etmektedir. Bu, fiilin Allah tarafından yaratılışını mutlak manada kabul etmeyen 
kaderiye mezhebinin temel ilkelerini geçersiz kılmaktadır. Bunlardan, mükafat ve 
ceza gerektiren fiilin başlangıç dışında Allah tarafından yaratıldığını kabul eden, 
kendi ilkesini yıkmış ve kuralını bozmuş olur. Zira Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi 
vesellem- , Yüce Allah' ın kendisine haber verdiği gibi, kulun, 'Yaratıldığı şeye mü
yesser kılındı'ğını ve mücber (zorlanan) olmadığını haber vermektedir. Cebr ve 
mücber, sonradan ortaya çıkmış bidat sözcüklerdir. Oysa müyesser (kolay olan, 
kolaylaştırılmış, kolay yapılan) ,  Kur'an ve sünnete dayanan bir sözcüktür. 

Hadis ayrıca sahabenin, dini ilkeleri diğer insanlardan daha fazla bildiğine; 
çünkü onların, bu bilgilerini Allah ' ı  bütün varlıklardan daha iyi tanıdığında şüphe 
olmayan Hz. Peygamberden aldıklarına delalet etmektedir. Sahabeler, herhangi 
bir konuda karşılaştıkları bir sorunu hemen Allah resulüne -sallallahu aleyhi vesel
lem- soruyor; o da sorunu çözecek şekilde onlara cevap veriyor ve doğru olanı 
açıklıyordu. Dolayısıyla dini ilkeleri gerçekten çok iyi bilenler onlardır; bidat ve 
heva ehli kelamcılar ile onların peşinden gidenler değildir. 

959 el-Leyi, 92/5-7 .  
960 Buhari, tefsir, 8/579 ve kader, 1 1/503; Müslim, kader, 5/501 -502. 



Bütün bunların yanında yukarıdaki hadis-i şerif, Hz. Peygamberin, dinin te
mel ilkeleri konusunda Kur'an'dan ayetlerle delil getirdiğine ve sahabeleri de bu 
yöntemi kullanmaya yönlendirdiğine işaret etmektedir. Bu yöntem, dinin temel 
ilkeleri konusunda Allah'ın ve resulünün sözünün kesin bilgi ifade etmediğini; 
Allah' ı ,  isimlerini , sıfatlarını ve fiillerini bu sözlerle tanımanın caiz olmadığını 
iddia edenlerin aksini ispatlamaktadır. Onlar bu görüşlerini şu sözle özetlerler: 
"Lafzi deliller, kesin bilgi (yakin) ifade etmez."  

Hadis ayrıca; bütün insanların mutluluk için yaratıldığını ancak yaratılma
dıkları bedbahtlığı seçtiklerini iddia edenlerin aksine, bazı insanların mutluluk 
için bazılarının ise bedbahtlık için yaratıldığını açıklamaktadır. Bununla birlikte 
hadis, sebeplerin varlığını da ispat etmekte ve kulun, kendisini yaratıldığı şeye 
götüren sebeplere müyesser kılındığını belirtmektedir. Aynı zamanda hadiste, 
sünnetin kitaptan alındığını ve onun kitaba uygun olduğunu gösteren delil vardır. 
Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Hayır; çalışın, çünkü herkes, yaratıldığı 
şeye müyesser kılınmıştır" sözü ile, Yüce Allah ' ın "Artık kim verir ve sakınırsa 
ve en güzeli de tasdik ederse, biz de ona en kolay olanı kolaylaştıracağız" sözü 
arasındaki mutabakatı; din ile kaderin, sebep ile müsebbibin (sebep olan) nasıl 
birbiriyle uyumlu olduğunu düşün . 

Hz. Peygamberin irşad ettiği bu yöntem, Allah'ın, kullarını hatta hayvanları 
dahi üzerinde yarattığı yöntemdir. Dünyanın yararları ve imarı ancak bunun
la gerçekleşir. Şayet herkes, "Benim için ne takdir edilmişse, o bana mutlaka 
gelecektir; eğer bana bir şey takdir edilmemişse, onu da elde etmek mümkün 
değildir. O halde ne çalışır ne de hareket ederim" derse, böyle söyleyen akılsız 
cahillerden sayılır. Bu düşüncenin kalıcı olması mümkün değildir. Bu iddiada 
bulunan bir kimse, yeme, içme, giyinme, barınma, hayatını tehdit eden ve çıkar
larına zarar veren şeylerden kaçma gibi belirli bir konuda hiçbir şey yapmadan 
hareketsiz mi kalır? Yoksa kendisini ,  Hz. Peygamberin söylediği "Çalışın, çünkü 
herkes, yaratıldığı şeye müyesser kılınmıştır" sözünden asla ayrılmaz mı bulur? 
Dünyevi işlerde ve ondan yararlanma sebeplerinde durum bu ise, o halde ahiret 
işlerinde, oradaki mutluluk ve kurtuluşa götürecek sebeplerde bunu yok sayma
nın gerekçesi nedir? Dünyanın ve ahiretin Rabbi bir değil mi? Öyleyse bu, Rab
bin dininde, emir ve yasaklarında nasıl geçersiz kılınıp, kulun iradesine, arzu ve 
isteklerine bırakılabilir? Bu, tam bir zulüm ve cehalet değil midir? İnsan, gerçek
ten pek zalim ve pek cahildir; kendisine zulmeden ve Rabbini tanımayandır. Hz. 
Peygamberin işaret ettiği ve ardından okuduğu ayetler, Allah'ın akıl sahiplerinin 
akıllarına yerleştirdiği, hayvanlar dahil bütün varlıkların yaratılışlarına koyduğu, 
bütün peygamberlerini gönderdiği ve bütün kitaplarında indirdiği gerçeğe tama
men uygundur. 

Kulun sadece kadere dayanıp hiçbir şey yapmaması , dini kuralları bozacağı 
gibi dünyadaki dengeleri ve maslahatları da bozacaktır. Böylece hem din hem de 
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dünya düzeni bozulur. Bundan da ancak, dini kuralları kaldırmak isteyen, emir 
ve yasakların bağını boynundan çıkaran kimseler yararlanır. Çünkü bu, Allah' ın 
emir ve yasaklarını reddeden, onun kaza ve kaderini inkar ederek şeriatına karşı 
çıkan putperest kardeşlerinin bıraktığı mirastır. Yüce Allah, kitabının pek çok ye
rinde onlardan şöyle bahseder: 

"Şirk koşanlar diyecekler ki: ''Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne de ata
larımız. Ve biz, h içbir şeyi de haram kılmazdık. " Onlardan öncekiler de, b izim 
acı azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanlamışlardı. De ki: "Sizin yanınızda, bize 
çıkarabileceğiniz bir b i lgi m i  var? Yoksa siz sadece zanna uyup tahminde buluna
rak açıkça yalan mı söylüyorsunuz? De ki: en üstün kesin delil, Allah 'ındır. Eğer 
dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi. "961 

"Şirk koşanlar dediler ki: ''Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız O'nun 
dışında hiç bir şeye ibadet etmezdik ve O 'nsuz hiç bir şeyi haram kılmazdık. " 
Onlardan öncekiler de zaten böyle yapmıştı. Şu halde peygamberlere, apaçık 
tebliğden başka bir şey düşer mi?."962 

"Dediler ki: "Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık. " Onların bu hususta 
bir bi lgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. "963 

"Onlara: ''Allah 'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın" denildi
ğinde, kafirler müminlere: ''Allah 'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi 
doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir  sapıklık içindesin iz" dediler. "964 

Eğer, "Verme, takva ve en güzeli tasdik etme, kolaylık ise, hatta kolaylığın 
temeli ise, bunları kula ilk olarak kolay yapan, zıtlarını da zor yapan kimdir?" de
nilirse, buna şöyle cevap verilir: İyilik ve kötülüğün sebeplerini kul için kolaylaş
tıran Yüce Allah'tır. Allah, kullarını iki kesim olarak yaratmıştır. Kimini mutluluk 
ehli olarak -ki bunları kolay olana müyesser kılmıştır-, kimini de bedbaht ehli 
olarak -ki bunları da zor olana müyesser kılmıştır- yaratmıştır. Mutluluk ehlini, 
yaratıldıkları amaca götürecek sebeplerde kullanmıştır. Zira bunlar, bu amaçtan 
başkasına uymazlar. Aynı şekilde bedbahtları da yaratıldıkları amaca ulaştıracak 
sebeplerde kullanmıştır. Bunlar da, bu amaçtan başkasına uymazlar. Allah' ın, üs
tün hikmeti ile sevap ve mükafatını ona uygun olmayan yakışıksız yere koyması 
mümkün olmadığı gibi, cezayı da ona uygun olmayan yere koyması mümkün 
değildir. Eşsiz hikmet sahibi Allah'ın böyle bir şey yapması imkan dışıdır. Misk 
kokusuyla dışkının yerini aynı yapan, şüphesiz akılsızların en akılsızıdır. 

961 el-En'am, 6/148- 149. 
962 en-Nahl, 16/35. 
963 ez-Zuhruf, 43/20. 
964 Ya-sın, 36/4 7 .  
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Eğer, "Öyleyse neden birine üstünlükten başkası uymazken, diğerine alçak
lık ve zilletten başkası uymuyor?" denilirse, deriz ki: "Bu, ancak cahil birinin 
soracağı ve cevabı hak etmeyen bir sorudur. Çünkü soru sahibi sanki , "Allah 
neden şunu şunu yarattı?" diye sormaktadır. 

Şayet, "Buna rağmen, bu cahile verilecek bir cevap yok mu?" denilirse , 
deriz ki : "Evet, var. Allah, bir hikmete binaen eşyaları zıtlarıyla birlikte yaratmayı 
dilemiştir. O, lazım (gerekli, zorunlu) şeyleri zıtlarıyla birlikte yaratmıştır. Mutlak 
üstünlük ve mükemmellik işte budur. Allah, yüksekliği zıddı olan enginlikle, gece
yi de zıddı olan gündüzle beraber yaratmıştır. Bu varlığın mükemmelliği, sıcaklık 
ve soğukluk, rutubet ve kuruluğa bağlıdır. , Sağlık ve hastalık, arzu ve isteklerin 
farklı oluşu, canlı varlıkların tabiatı gereğidir. Dolayısıyla zıddı olmayan bir şeyin 
var olması , imkan dışıdır. Zıtlar yaratılmamış olsaydı , Yüce Allah'ın kudret, dile
me ve hikmetinin eksiksiz oluşu bilinemez; O'nun isim ve sıfatlarının hükümleri 
ortaya çıkmazdı .  Oysa bu hükümlerin ve etkilerinin mutlaka ortaya çıkması gere
kiyordu. Çünkü bu, üstün kusursuzluğun ve tam hakimiyetin gereğiydi. Mesela, 
Allah ' ın el-Melik sıfatının hakkını versen -ki, buna gücün yetmez-, yaratma, emir 
ve yasaklama, sevap ve ceza, verme ve vermemenin , el-Melik sıfatının bir gereği 
olduğunu bilirsin. el-Melik sıfatının, kesinlikle bütün bunları gerektirdiğini ve bu 
sıfatı yok saymanın imkansız olduğunu anlarsın. Öyleyse gerçek el-Melik sıfatı , 
peygamberler göndermeyi , kitaplar indirmeyi, kullarına emirler verip yasaklar 
koymayı, onları mükafatlandırıp cezalandırmayı, mükafatı hak edenleri ödül
lendirip ceza ve aşağılamayı hak edenleri de cezalandırıp aşağılamayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu sıfat aynı zamanda, bu sıfat sahibinin hayat, ilim, irade, kudret, 
semi, basar, kelam, rahmet, rıza ve gazap gibi sıfatlara da sahibi olduğunu, mül
künün tahtı üzerinde istiva ettiğini ve kullarının işlerini düzenleyip idare ettiğini 
de gerektirir. Bu açıklamalar, böyle bir yerde zeki biri için yeterlidir. O, bu açıkla
malarla güzel toprağı ve bilgi hazinesini seyredebilir. Başarı Allah'tandır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz bize düşen, yol göstermektir. Ve 
şüphesiz ahiret de dünya da Bizimdir " 

Bu ayet, "Bize düşen, doğru ve yanlış yolu açıklamaktır" şeklinde tefsir edil
miştir. Katade bu ayet hakkında, "Allah'a düşen ,  sadece açıklamaktır. O, helal 
ve haramı, kendisine itaat ve isyan olan fiilleri açıklar" demiştir. Ebu İshak da bu 
görüşü tercih etmiştir. Bu, Mükatil ve bir grup müfessirin de görüşüdür. 

Bu mana, doğrudur; ancak ayetin kastettiği başka bir şeydir. Bu ayetin an
lamı hakkında şöyle de denilmiştir: "Şüphesiz bize düşen, doğru ve yanlış yolu 
göstermektir. " Ata'nın rivayetine göre, İbn Abbas bu ayeti şöyle açıklamıştır: 
Ben, dostlarımı bana itaat olan amellere iletir; düşmanlarımın da bu iyi amelleri 
işlemelerine mani olurum. 
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el-Ferra der ki: Burada yanlış yol açıkça zikredilmemiştir. Ancak, "Ve sizi 
sıcaktan (yan i, ve soğuktan) koruyacak elbiseler yarattı"965 ayetinde olduğu gibi 
dolaylı olarak ifade edilmiştir. 

Bu görüş anlam olarak her ne kadar doğru ise de, ilk görüşten daha zayıftır. 
Çünkü ayetin anlamı bu değildir. 

Yine bu ayet hakkında şöyle denilmiştir: Kim hidayet yoluna (doğru yola) 
girerse , Allah onun yolunu doğrultur. Bu, şu ayete benzer: "Yolu doğrultmak 
Allah 'a aittir. "966 Bu, Mücahid'in görüşüdür. Ayet hakkındaki en doğru görüş, işte 
budur. el-Vahidi der ki : "Bize düşen, doğru yolu göstermektir. " Yani, Doğru yol , 
sahibini Allah'a , O'nun sevabına ve Cennetine götürür. Bu anlam, Kur'an' da üç 
yerde geçer. Biri, buradadır. Diğeri, Nah! suresindeki "Yolu doğrultmak Al/ah 'a 
aittir" ayetidir. Öteki de Hicr suresindeki "(Allah) şöyle buyurdu: "Işte bana varan 
dosdoğru yol budur" ayetidir.967 

Bu, gerçekten pek değerli ve yüce bir manadır. Zira hidayet yoluna girip bu 
yolda yürüyenin, izlediği bu yolun onu mutlaka Allah'a götüreceğine delalet et
mektedir. Hidayet yolu, h içbir eğrilik bulunmayan dosdoğru yoldur. Kim bu yola 
girerse, bu yol onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Dolayısıyla burada hem yol 
hem de amaç zikredilmektedir. Yol, hidayet yolu ; amaç ise , Allah'a ulaşmaktır. 
Bu yüzden bu yol, en üstün yol ve bu amaç en üstün amaçtır. 

Allah'a yürüyenin talebi, dünyada ve ahirette kendisine yararlı olan şeyleri 
elde etmek olunca, bu isteği ancak talebini matlubu ile birleştirmekle gerçekle
şir. İşte burada Allah ona, kendisinden başka hiç kimsenin dünyada ve ahirette 
bir şeye malik olmadığını; dünya ve ahiretin tamamıyla kendisine ait olduğu
nu b ildirmektedir. Kul, bunu kesin bir şekilde bildikten sonra talebini , dünya ve 
ahiretin tek sahibi olan zat üzerinde matlubu ile birleştirir. 

Buna göre bu iki ayet, en yüce talepler olarak kabul edilen dört şeyi zikret
mektedir: Ayet, en yüce amaç olarak Allah'a ulaşmayı; O'na götürecek en doğru 
yol ve araç olarak hidayeti; kendisini bırakıp başka hiçbir yola sapmayacak tek 
yolu ve O'nu bırakıp başkasına yönelmeyecek tek amaç olan Hakk' ı zikretmek
tedir. İşte bütün bunlar, bu sözcüklerin aydınlattığı ışıktan anlaşılmaktadır. Bilgi 
ve anlamanın amacı da zaten budur. 

Kusursuz doğru yol, talep birliğini, matlup birliğini ve ona ulaştıran yolun 
birliğini içerir. Bu yoldan ayrılmak ve amaca ulaşamamak, bu hallerin tümün
de ya da bir kısmında ortak koşmanın bir sonucu olarak gerçekleşir. Matlupta 

965 en-Nah!, 16/8 1 .  
966 en-Nah!, 16/9. 
967 el-Hicr, 15/41 .  
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ortaklık, tevhid ve ihlası; talepte ortaklık, doğruluk ve azimeti; yolda ortaklık 
ise , emre uymayı ortadan kaldırır. Birincisi, kişiyi şirk ve riyaya; ikincisi, günah 
ve isyana; üçüncüsü ise , bidat ve sünnetten ayrılmaya düşürür. Bu durumu iyi 
düşün ve anla .  

Buna karşılık matlup birliği, kişiyi şirkten; talep birliği, günah ve isyandan; 
yol birliği de, bidatten korur. Şeytan, her üç durumda da ağ ve tuzağını kurar. 

Yüce Allah açık delil getirdikten ,  yolu aydınlattıktan, yöntemi ve asıl amacı 
açıkladıktan sonra, kullarını ,  haberini yalanlayan ve kendisine itaat etmekten 
yüz çevirenler için hazırladığı azaptan sakındırmakta; böyle insanların en bed
baht kimseler olduğunu, buna karşılık takva, ihsan ve ihlas sahiplerinin en mutlu 
kimseler olduğunu ve azabından böyle insanları uzak tutacağını bildirerek şöy
le buyurmaktadır: "Korkup-sakınan (takva sahibi olan), ondan (azaptan) uzak 
tutulacaktır. Ki o, malını vererek temizlenip-arınır. " 968 İyilik yapan bu takva sahi
bi, bu yaptığını yalnız Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için yapar. O, takvada 
ve iyilik yapmada tam bir ihlas sahibidir. 

"Onun yanında, hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur " 

Bu ayet, takva sahibine, insanların kendisine yaptığı bir iyiliğin altında kal
manın yakışmadığını, onlardan bir iyilik görmesi halinde hemen karşılığını ver
mesi gerektiğini ve hiç kimsenin, onun yanında karşılığı verilecek bir iyiliğinin 
kalmaması gerektiğini belirtmektedir. Böylece bütün çabası ve gayreti, yalnız 
Allah için olur; yanında, hiçbir mahlukun karşılığı verilecek bir nimeti ve iyiliği 
olmaz. 

Ayette geçen '\s.,r..;" (Karşılığı verilecek) sözcüğü, bu takva sahibi üzerinde 
bulunan Hz. Peygambere ait İslam nimetinin karşılığının verilemeyeceğine dikkat 
çekmektedir. Çünkü İslam nimeti dışında her nimet sahibinin nimetine (iyiliğine) 
karşılık verilebilir. Oysa insana İslam nimetini bahşedene, bu nimetinin karşılığını 
vermek mümkün değildir. Bu, bu ayette ilk zikredilen öncelikli kişinin Hz. Ebu
bekir olduğuna ve halifeliğe daha layık olduğuna delalet eder. Hz. Ali ise , Hz. 
Peygamberin evinde büyümüştür. Bu yüzden Allah resulünün onun üzerinde, 
İslam nimetinin dışında karşılığı verilebilecek bir nimeti bulunmaktadır. 

968 el-Leyi, 92/1 7-18.  



''Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir) . " 

Allah bu ayet ile , üzerinde hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti olma
yan kimsenin, yaptığını, yüce Rabbinin rızasını kazanma dışında yapmayacağı
na dikkat çekmektedir. Halbuki üzerinde insanların nimet ve iyilikleri bulunan 
kimse, yaptığını onlar için yapmak, terk ettiğini de onlar için terk etmek zorunda 
kalır. Bu nedenle, ihlasın kusursuz ve mükemmel olması, her davranışın Yüce 
Rabbin hoşnutluğunu kazanma ve rızasını arama amacı taşıması için, kulun üze
rinde insanlardan hiçbirinin bir minnet ve iyiliği kalmaması gerekir. Bu amaç en 
üstün amaç, bu istek en yüce istek ve bu yol en doğru, en düzgün ve en sağlam 
yol olduğu gibi, samimiyet ve ihlasın da en üst seviyede olması gerekir. Başarı 
Allah' tandır. 969 

969 et-Tibyan fi aksami' l-Kur'an, s. 55-72. 



DUHA SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun kuşluk vaktine; 

2. Örtüp bürüdüğünde geceye ki; 

3. Rabbin seni terk de etmedi, sana darılmadı da. 

4. Anda/sun ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. 

5 .  Elbette Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. 

6. Hem (Rabbin) seni yetimken barındırmadı mı?  

7 .  Şaşkınken seni doğru yola iletmedi mi?  

8 .  Seni fakirken zengin kılmadı mı? 

9. O halde, yetime gelince, sakın (ona) kahretme; 

10 .  isteyene gelince sakın azarlama, 

1 1 .  Bununla beraber Rabbinin nimetini (durmadan) anlat. 

Tefsiri: 

Yüce Allah' ın ,  bu yemini Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- bol nimet
ler vermesi, ona büyük değer vermesi ve kendisini hoşnut edecek şeyleri ona 
ihsan etmesi üzerine yapması, onun peygamberliğini doğruladığı anlamını içerir. 
Yani bu yemin, onun peygamberliğinin doğruluğuna ve ahirette karşılaşacağı 
mükafatın gerçekliğine delalet ediyor. Dolayısıyla buradaki yeminin, peygam
berlik ve ahiret üzerine yapıldığı söylenebilir. 
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Allah burada kendi Rablığına, derin hikmeti ve merhametine delalet eden iki 
büyük ayetle yemin ediyor. Bu iki ayet, gece ve gündüz ayetleridir. Şimdi bu ye
minin -ki bu, gece karanlığından sonra gelen kuşluk vakti aydınlığına yapılan ye
mindir- üzerine yemin edilen şeyle -bu da, bir süre kesildikten sonra tekrar gelen 
ve peygamber düşmanlarının 'Rabbi, Muhammed'i terk etti ' diyecek kadar ileri 
gittikleri vahyin aydınlığıdır- mutabakatını düşün. Allah inkarcıların bu iddiasına 
karşılık, gece karanlığından sonra gelen kuşluk vaktinin (gündüzün) aydınlığı ile, 
bir süre kesilip gizlenen karanlık bir dönemden sonra gelen vahyin aydınlık ve 
nuru üzerine yemin etmektedir. Yani gecenin karanlığını gündüzün aydınlığı ile 
yaran, cehalet ve şirkin karanlığını da peygamberlik ve vahyin aydınlığı ile yar
mıştır. İlk ikisi, duyularla (beş duyu ile) alakalı; diğer ikisi ise akıl ile alakalıdır. 
Yine Allah, merhameti gereği kullarını sonsuza kadar gece karanlığında bırak
mamış; aksine gündüz aydınlığı ile onlara geçimlerini sağlama ve ihtiyaçlarını 
karşılama imkanı tanımıştır. Böyle bir ilaha, kullarını cehalet ve şaşkınlık karanlı
ğında bırakması yakışmaz. Bu yüzden onlara, peygamberlik ve vahiy nuruyla yol 
göstererek dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını karşılama imkanı vermiştir. 

Şimdi de kendisiyle yemin edilen şeyin, üzerine yemin edilen şeyle olan 
güzel bağlantısını düşün. Şu sözcüklerdeki güzellik ve parlaklığı, anlamlarındaki 
derinlik ve yüceliği düşün; Allah, peygamberini terk etmiş ya da ona darılmış 
olmayı kesin bir dille reddediyor. O, peygamberle ilgilendiğinden ve ona büyük 
ikramda bulunduğundan beri asla onu terk etmedi ; onu sevdiğinden beri ona 
asla darılmadı ve kızmadı. 

Yüce Allah bu surede ayrıca Hz. Peygambere, sonraki hayatın önceki hayat
tan daha hayırlı olacağını haber vermekte; ardından ona, gözünü aydın kılacak, 
ruhunu sevindirecek ve gönlünü ferahlatacak vaatte bulunmaktadır. Bu vaat, 
razı oluncaya kadar kendisine her şeyi vereceği vaadidir. Bu vaadin kapsamı
na, ona verilen Kur'an, hidayet yolu, zafer ve yardım, bağlılarının çok olması , 
şanının yüceltilmesi ve sözünü üstün kılması girdiği gibi; ölümünden sonra ken
disine verilecekler ile hesaba çekilme sırasında ve Cennet'te kendisine verilecek 
olan nimetler de dahildir. Bazı cahillerin iftiharla söyledikleri, "Hz. Peygamber, 
ümmetinden bir kişi bile Cehennem'de olsa , razı olmaz" veya "Hz. Peygamber, 
ümmetinden bir kişinin bile Cehenneme girmesine razı olmaz" şeklindeki sözleri, 
şeytanın bir aldatması ve oyunudur. Çünkü Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, 
Yüce Rabbinin razı olduğu şeye razı olur. Allah, inkarcı ve günahkarlardan hak 
edenleri Cehenneme sokar; sonra da peygamberine, bunlardan günahkar olan
lara şefaat etme hakkı verir. Peygamber, kendisine tanınan bu hakkı ve kime 
şefaat edeceğini iyi bilir; bu yüzden, "Sizden bir kişinin bile Cehenneme girip 
orada kalmasına razı olmam" demez. Ancak Yüce Rabbi ,  ona izin verir; o da, 
Allah' ın şefaat etmesini dilediği kimselere şefaat eder, bunların dışında izin ver
mediği ve şefaat etmesinden hoşnut olmadığı kimselere ise şefaat etmez. 
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Bundan sonra Allah, peygambere ihsanda bulunduğu nimetleri zikretmekte; 
yetim kalışından sonra onu barındırmasından, şaşkınlık içindeyken ona doğru 
yolu göstermesinden, yoksulluktan sonra onu zengin kılmasından söz etmektedir. 
Peygamber, kendisini barındıracak, doğru yolu gösterecek ve zengin kılacak biri
ne muhtaç haldeyken, Rabbi onu barındırmış, doğru yolu göstermiş ve zengin
leştirmiştir. Bu yüzden Allah burada peygamberine, bu üç nimete karşılık onlara 
yaraşır şekilde kendisine şükretmesini emretmekte; yetimi ezmeyi, kendisinden 
bir şey isteyenleri azarlamayı ve nimetleri gizlemeyi yasaklamakta; bu nimetleri 
anlatmasını emretmektedir. Yani Allah burada peygamberine yetimlere, yoksul
lara ve ilim öğrenenlere sahip çıkmayı, onları korumayı vasiyet etmektedir. 

Mücahid ve Mukatil, "Öyleyse yetimi sakın ezme" ayetini, 'Onu küçümse
me; çünkü sen de bir yetimdin' şeklinde açıklarken; el-Ferra, bu ayeti 'Zayıf ve 
güçsüz olduğu için malını alarak onu ezme, hakkını yeme' şeklinde açıklamıştır. 
Çünkü Araplar, yetimlere böyle davranıyor; mallarını alıp onlara zulmediyorlar
dı. Bu yüzden Allah' ın yetimler konusundaki hitabı, pek sert olmuştur. Kimsesiz 
ve yoksul kimselerin durumu da yetimlerinki gibidir. Buradaki yasaklama, bütün 
mükelleflere yöneliktir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 
İsteyip-dileneni de sakın azarlama. 

Müfessirlerin çoğunluğu bu ayeti şöyle açıklamışlardır: Senden sadaka ve 
yardım talebinde bulunan kimseyi, azarlama ve ona sert davranma; çünkü sen 
de yoksul ve muhtaç biriydin. Senden böyle bir talepte bulunanı ya yedir ya da 
onu güzel ve yumuşak bir şekilde gönder. 

Hasan el-Basri de bu ayet hakkında der ki: "Ayette geçen es-Sail, sana gelip 
bir istekte bulunan, dilenen kimse değil; ilim talebesidir." 

Bu, Yahya b .  Adem'in görüşü olup şöyle demiştir: "İlim talebesi sana geldiği 
zaman, onu azarlama ve kendisine sert davranma."  

İyi düşünüldüğünde, ayetin bu iki türü de kapsadığı görülecektir. 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Ve Rabbinin nimetini de anlat. " 

Mücahid, 'Rabbinin nimetini' , Kur'an ile açıklamıştır. 

el-Kelbl de bu konuda şöyle demiştir: Allah'ın Hz. Peygambere -sallallahu aley
hi vesetlem- verdiği nimetin en açığı ve büyüğü, Kur'an'dır. Burada Allah, ona 
Kur' an okumayı ve onu öğretmeyi emretmektedir. 
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Ebu Bişr, Mücahid' in bu ayet hakkında şöyle söylediğini rivayet etmiştir: 
Allah' ın sana verdiği peygamberlik nimetini anlat. 

ez-Zeccac ise ayeti şöyle açıklamıştır: Kendisiyle gönderildiğin gerçekleri teb
liğ et ve sana verilen peygamberliği anlat. Çünkü bu, nimetlerin en üstünüdür. 

Mukatil de bu ayeti şöyle açıklar: Bu surede zikredilen nimetlere karşılık 
Rabbine şükret. 

Sonuç olarak, gerçek şu ki; Hz. Peygambere verilen nimetler, bütün bu söy
lenenleri kapsamaktadır. Bu yüzden Allah burada Hz. Peygambere, kendisinden 
bir şey isteyip-dilenen veya ondan ilim öğrenmek isteyen kimseyi azarlama
masını, Allah'ın kendisine verdiği dünya ve ahiretle ilgili nimetleri anlatmasını 
emretmektedir. 970 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen i yoksul bulup zengin etmedi mi?" 

Müfessirler, ayette geçen 'el-ail' (muhtaç) sözcüğünün, yoksul ve fakir anla
mında olduğu konusunda müttefiktirler. Bu yüzden, bir kimse yoksul düştüğün
de 'Ale'r-racul' (Adam muhtaç oldu, yoksul düştü) denilir; çocuk ve aile sahibi 
olduğunda ise 'Eale - yu'llu' denilir. Aynı şekilde süt sahibine 'Lebin' ; ürün, 
meyve sahibine 'Esmer' ; servet sahibine de 'Esra' denilir. Ayrıca ale - ye'O.lu 
sözcüğü, haktan sapıp zulmeden kişiler için de kullanılmaktadır. 971 

Bu ayet hakkında üç görüş bulunmaktadır: 

Birincisi, Allah, yoksulluktan sonra Hz. Peygamberi zengin kıldı. Müfes
sirlerin çoğu bu görüşü tercih etmektedir. Çünkü Allah burada zengin kılmanın 
karşıtı olarak 'fül' i  zikretmektedir. Ail ise 'muhtaç olan' anlamındadır; çocuk ve 
aile sahibi anlamında değildir. 

İkincisi, Allah , verdikleri ile onu hoşnut etmiş; böylece onu kendisinden 
başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılmıştır. Dolayısıyla ayetteki zenginlik, mal 
zenginliği değil kalp ve gönül zenginliğidir. Gerçek zenginlik de zaten budur. 

Üçüncüsü ise -ki doğru olan, bu görüştür- ayette geçen zenginliğin, bu iki 
tür zenginliği de kapsadığı görüşüdür. Allah onu gönül zengini yaptığı gibi mal 
zengini de yapmıştır.972 

970 et-Tibyan fi aksami'l-Kur'an, s .  72-75. 
971 Uddetü's-sabirin, s .  154-155.  
972 Medaricü's-salikin, 2/449. 
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Ali b. Ebi Rabah el-Lahml anlatıyor: Mesleme b. Muhalled el-Ensari'nin ya
nındaydım. O zaman o, Mısır valisiydi . Yanında Abdullah b .  Amr b .  el-As da 
oturuyordu. Mesleme, Ebu Talib' in bir şiirinden bir beyit okuduktan sonra şöyle 
dedi: "Şayet Ebu Talib, bugün içinde olduğumuz Allah' ın bu nimet ve ihsanını 
görmüş olsaydı ,  yeğeninin, hayırla (bol mal ve nimetle) gelen bir lider olduğunu 
anlardı . "  Bunun üzerine Abdullah b. Amr: "O, o zaman da hayırla gelen pek 
değerli bir liderdi" deyince, Mesleme şöyle dedi : "Yüce Allah şöyle buyurmuyor 
mu? "O, sen i  yetim bulup barındırmadı mı?  Seni şaşırmış bulup doğru yolu gös
termedi mi?  Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? . "  Bu sözler üzerine Abdullah 
b. Amr şöyle dedi: "Evet, Hz. Peygamber yetimdi, çünkü anne ve babası er
kenden vefat etmişti . Yoksuldu, çünkü Arapların sahip olduğu mal ve mülk pek 
azdı . Allah , ona ve Müslüman Araplara ihsan kapılarını açıp insanlar bölük bölük 
Allah'ın dinine girinceye kadar, Arapların hepsi muhtaç ve yoksuldu. Sonra O, bu 
varlık ve zenginliğe hiç bulaşmadan Allah onu katına aldı .  O, geride bu zenginliği 
bırakıp gitti; giderken de ümmetini, ondan ve fitnelerinden sakındırdı. "Şüphesiz 
Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın" ayetinin anlamı da işte budur. 
Çünkü dünya nimetleri onu hoşnut edecek değildi. O, ümmeti için bu nimetlere 
razı olmazdı. Zira o, ümmetini dünya nimetlerinden sakındırmış; kendisine bu ni
metler sunulduğunda onları kabul etmemişti. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, 
kendisine ve ümmetine verilen dünya nimetlerinden, Kisra ( İran) ve Kayser' in 
(Roma ve Bizans) saraylarını fethetmekten daha çok Allah' ın kendisine vereceği 
sevaba, insanların İslam'a girişine ve İslam dininin üstün gelişine hoşnut olmak
taydı. Rahmet peygamberinin bütün sevinci ve hoşnutluğu işte buna idi. 

Süfyan-ı Sevri, el-Evzfü'den, o da İsmail' den, o da Ubeydullah b. Abbas'tan 
şöyle rivayet etti: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Benden sonra fethedilen küf
rün yerlerini gördüm; bu beni pek sevindirdi. Bunun üzerine "Kuşluk vaktine ve 
sükuna erdiğinde geceye anda/sun. Rabbin seni terketmedi ve darılmadı. Doğ
rusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek 
ve sen de hoşnut olacaksın " ayetleri nazil olunca, Allah resulü şöyle buyurdu: 
"Allah bana incilerden yapılmış toprağı miskten olan bin saray verdi . Her saray
da kendine yakışır şeyler vardı .  "973/974 

973 et-Taberi, 30/232; et-Taberani, el-Kebir, 10/337, Hadis no: 10650; el-Heysemi, Hasen bir 
isnad ile el-Mecma, 7/138; el-Hakim, 2/526. el-Hakim, hadisin sahih olduğunu söylemiştir. 
Ancak ez-Zehebi, !sam b. Ruvad'ın bu hadisi babasından yalnız rivayet edişini gerekçe 
göstererek onun zayıf olduğunu ileri sürmüştür. 
es-Sevri ve başka raviler, bu hadisi el-Evzfü'den, o da İsmail'den, o da Ubeydullah'tan 
-matbu nüshada Abdullah olarak geçer, ancak doğrusu benim kaydettiğim şekildedir
rivayet etmişlerdir. 
ed-Dürrü'l-mensur adlı eserde şöyle denilmektedir: "Bu hadisi -yukarda zikredilenlere ila
veten- İbn Ebi Hatim, Abd b. Humeyd, el-Beyhaki, İbn Merduye ve Ebu Nuaym rivayet 
etmiştir. " Bkz. a.g.e. , 8/542. 

974 Uddetü's-sabirin, s. 263. 
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"Ve Rabbinin n imetini de anlat. " 

Bu ayette emredilen 'nimeti anlatma' hakkında iki görüş vardır: 
Birincisi, kendisine verilen nimeti zikredip onu başkasına haber vermek. 

Yani 'Allah, bana şu nimetleri verdi' demek. Müfessirlerden Mukatil bu ayeti şöy
le açıklamıştır: Bu surede sana verildiği belirtilen, yetimliğini iyileştirmesi, şaşır
mışlıktan kurtarıp sana doğru yolu göstermesi ve yoksulluktan sonra seni zengin 
kılması gibi nimetlere karşılık şükret. Allah' ın verdiği bu nimetleri anlatmak, O'na 
şükretmektir. Nitekim Cabir' den merfCı olarak rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Al
lah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Kim, kendisine bir iyilik ya
pılırsa, o iyiliğe karşılık versin . Şayet karşılık verecek bir şey bulamıyorsa, övgüde 
bulunsun. Çünkü ona övgüde bulunmak ona teşekkür etmektir. Eğer yapılan 
iyiliği gizlerse, nankörlük etmiş olur. Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse, 
iki yalan elbisesi giyen gibi olur. "975 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadiste, üç ahlak türünü zikretmek
tedir: Övgüde bulunarak nimete şükretmek, gizleyerek nimete nankörlük etmek 
ve ehli olmadığı halde nimet ehli olduğunu göstermeye çalışmak. Bu üçüncü tür 
ahlaka sahip olan kimse, verilmeyenle (olmayanla) süslenen kimse gibidir. 

Başka bir merfQ hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuş
tur: Aza şükretmeyen ,  çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a 
da teşekkür etmez. Allah' ın verdiği nimetleri söylemek, O'na şükretmek; söyle
meyip gizlemek ise nankörlük etmektir. Birlik ve beraberlik rahmet, dağınıklık ve 
bölünmüşlük ise azaptır. 976 

İkincisi, bu ayette emredilen nimeti anlatma, Allah' a davet, mesajını tebliğ 
etme ve ümmeti eğitmektir. Mücahid, bu ayeti peygamberlik ile açıklamış; ez
Zeccac ise , "Kendisiyle gönderildiğin mesajı tebliğ et, Allah' ın sana verdiği pey
gamberliği anlat" şeklinde açıklamıştır. el-Kelbl de, ayette geçen nimeti 'Kur'an' 
ile açıklayarak 'Allah bu ayetle Hz. Peygambere Kur'an okumayı emretmektedir' 
demiştir. 

Doğru olan görüş, ayetin iki anlamı da kapsadığıdır. Çünkü her iki nimet 
de şükredilmesi ve anlatılması emredilen bir nimettir. Bu nimetleri açıklamak ve 
anlatmak, O'na şükretmenin bir ifadesidir.977 

975 Buhar!, el-Edebu'l-müfred, 1/306, hadis no: 215; Tirmizl, el-Birr ve's-sıla, 4/332. Tirmizl, 
bu hadisin hasen garib olduğunu söylemiştir. Hadisi ayrıca Ebu Davud, el-Edeb, 3/914'te 
rivayet etmiştir. el-Albani, hadis için 'Hasen' demiştir. 

976 İmam Ahmed, 4/278, 375; el-Münziri, et-Terğib ve't-terhib, 2/56. el-Münziri, Abdullah b. 
Ahmed' in bu hadisi kabul edilebilir bir isnadla Zevaid' inde zikrettiğini söyler. 
Derim ki: Bu hadisi, yukarda belirtildiği gibi İmam Ahmed iki yerde Numan b. Beşir'den 
rivayet etmiştir. Oğlu Abdullah ise, hadisi kendi Zevaid' inde rivayet etmiştir. 
el-Albani, hadisin hasen olduğunu Sahihu't-terğib ve't-terhib, 1/405, hadis no: 966'da be
lirtmiştir. 

977 Medaricu's-salikin, 2/248-249. 
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Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Biz göğsünü senin için açıp genişletmedik mi? 

2, 3 .  Ve sırtına çok ağır gelen yükünü üzerinden indirmedik mi? 

4. Hem Biz şanını da yükseltmedik mi  senin? 

5 .  Çünkü gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. 

6. Evet, gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. 

7. O halde, boş kaldın mı hemen yorul, 

8. Ve yalnız Rabbine yönel! 

Tefsiri : 

Allah, en güzel şekilde peygamberinin göğsünü genişletmiş, yükünü indirmiş 
ve şanını yüceltmiştir. Onun izinden gidenlere de bundan bir pay ayırmıştır. Çün
kü peşinden gidilen her kişide, kendisine tabi olma derecesine göre peşinden 
gidenler için iyilik ya da kötülük hususunda bir pay ve hisse vardır. Bu yüzden 
insanlar arasında Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- daha çok tabi olanların 
gönülleri daha geniş, yükleri daha hafif ve şanları daha yüksektir. İlim, amel, hal 
ve cihad olarak Hz. Peygambere bağlılık güçlendikçe, insandaki bu üç özellik 
de güçlenir. Bu özelliklere sahip bir kimse, insanlar arasında gönlü en geniş ve 
varlıklar arasında şanı en yüksek biri olur. 

Yükün indirilmesi: Göklerde ve yerdeki varlıkların, karada ve denizdeki 
canlıların kendisi için istiğfarda bulunduğu bir kimsenin yükü nasıl indirilmez? 
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Bu üç durum birbirine bağlı olduğu gibi bunların zıtları da birbirine bağlı
dır. Yani işlenen günah ve hatalar, kişinin gönlünü daraltır, onu sıkar, yükünü 
ağırlaştırır ve şanını alçaltır. Gönül darlığı, kişinin şanını düşürüp yükünü artırır. 
Bir insanın günah işlemesi ve hataya düşmesi, ancak gönlünün genişlememesi 
ve içinin daralması nedeniyle gerçekleşir. İnsanın gönül darlığı arttıkça, günah 
işlemeye ve hata yapmaya daha çok eğilimlidir. Çünkü günah işleyen, sadece 
gönlünü rahatlatmak ve içinde bulunduğu sıkıntı ve darlığı başından savmak 
amacıyla günah işler. Oysa bu kimsenin gönlü, tevhid, iman, Allah sevgisi ve 
marifeti ile genişlemiş olsaydı, o kişi gönlünü günahlarla genişletmeye ihtiyaç 
duymazdı .  Bu yüzden, Allah'ın yasaklarını işleyenlerin çoğu, kendilerini içinde 
bulundukları gam, keder, sıkıntı ve darlıktan kurtarmak için bu yasakları çiğner
ler. Çoğu defa bu günahlarla nefsi arzu ve istekleri gerçekleşir. İşledikleri bu gü
nahların kendilerine şifa verip iyileştirdiğini sandıkları için de onları bir alışkanlık 
haline getirirler. Günahkarların üstadı Ebu Newas, bu durumu açık bir şekilde 
şu dizesinde ifade eder: 

Bir kadehi zevk ile içtim 

Ötekiyle de şifa buldum. 

O halde kul günah işleyip yükünü ağırlaştırdıkça, bu kendisine sıkıntı ve 
gönül darlığı verecek, adını lekeleyip şanını düşürecektir. Adının lekelenmesi ona 
ayrıca sıkıntı verecek, gönlünü daraltacaktır. Dolayısıyla Allah'a ve resulüne ita
atten yüz çeviren, bu çirkin fiillerine devam ettiği sürece bu üç mertebe arasında 
gider gelir. Aynı şekilde Allah'a ve resulüne itaat etmeye devam eden, kalbine 
tevhid ruhu, Allah ve peygamber sevgisi dolan, gönlünü yalnız Allah'a veren, 
O'nun emir ve yasaklarına içtenlikle uyan kimse de bu üç mertebe arasında 
dolaşır durur. 

Kişinin sırtındaki yük ağırlaştığında, bu, kalbin Allah'a yürümesine ve or
ganların Allah'a  itaat için hareketlenmesine engel olur. Sırtında böyle ağır yük 
taşıyan bir kimse, yolculuk mesafesini nasıl kat edebilir? Günahların ağırlaştırdığı 
bir kalp, Allah'a nasıl yönelebilir? Oysa bu kimse eğer günah işlemekten vazge
çip yükünü indirirse, işte o zaman yeniden canlanır; derin bir özlemle Rabbine 
uçarak gider; içinde bulunduğu zorluklar kolaylığa dönüşür. Şüphe yok ki, gönül 
darlığı, yükün ağırlılığı ve şanın düşüşü (adın lekelenmesi) en büyük zorluklar
dandır. Fakat bu zorluklarla beraber onu kolaylığa dönüştürecek olan, güçlü bir 
tevhid inancına sahip olmak ve Hz. Peygamberin izinden giderek yalnız Allah'a 
itaat etmektir. İnşirah suresi işte bu iki temel esas i le "O halde boş kaldığında, 
hemen yorul! Ve yalnız Rabbine yönel"978 ayetleriyle son bulmaktadır. Ayette 

978 el-İnşirah, 94/7-8. 
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geçen ve 'Hemen yorul' olarak çevirdiğimiz 'Fe'n-sab' sözcüğü, "Kendini ibadet 
ve taatlere vererek, yalnız Allah'a yönelerek O'nun birliğine gönülden inanarak 
çalışıp yorulmak" demektir. İnsan, ne zaman bu iki temel ilkeye riayet ederse, o 
zaman yaptığı ibadetin derecesine göre gönlü genişler, yükü hafifler, şanı yükselir 
ve zorluğu kolaylığa dönüşür.979 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Senin şanını yüceltmedik mi?" 

İbn Abbas bu ayet hakkında şöyle demiştir: Yani ben zikredildiğimde, sen de 
benimle birlikte zikredilirsin. Nitekim İslam dinine giriş sözü olan tevhid kelime
sinde 'La ilahe illallah Muhammedün Rasulullah ' denilir. Aynı şekilde ezanda, 
hutbelerde, teşehhütlerde ve daha başka yerlerde Hz. Peygamberin adı hep Al
lah ile birlikte zikredilir. 980 

İbn Abbas bu ayet hakkında yine şunları söylemiştir: Allah, onun şanını yü
celtmiştir. Bu yüzden, Allah her zikredildiğinde o da O'nunla birlikte zıkredilir. 

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- şanının yüceltildiğine dair getiri
len bu delilin iyi incelenmesi gerekiyor. Çünkü Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi 
vesellem- adının Rabbi ile birlikte zikredilmesi, onun peygamber olduğunun bir 
kanıtıdır. O, bu sözle kendisini peygamber olarak gönderenin birliğine şahitlik 
yapmaktadır. Bu yüzden hutbede kesin olarak vacip olan, hatta hutbenin en 
büyük rüknü bu sözdür. Bu yüzden, Ebu Davud, Ahmed ve başka hadis imam
larının Ebu Hüreyre'den rivayet ettikleri bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem- şöyle buyurmuştur: "İçinde şehadet kelimesinin olmadığı her hutbe, ko
puk el gibidir. "981 Dolayısıyla hutbede, şehadet kelimesinden başka Hz. Peygam
bere salavat getirmenin vacip olduğunu söyleyenlerin görüşü, son derece zayıftır. 
Nitekim Yunus, Şeyban'dan, o da Katade'den bu ayet hakkında şöyle rivayet 
etmiştir: Allah, Hz. Peygamberin şanını hem bu dünyada hem de ahirette yü
celtmiştir. Bu nedenle , hutbe veren, şehadet kelimesini söyleyen ve namaz kılan 
herkes, bu eylemine mutlaka 'Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve 
yine şahitlik ederim ki, Muhammed Allah' ın resulüdür' kelimesiyle başlar. 

Abd b .  Humeyd, Amr b .  Avn'dan, o da Haşim' den, o da Cüveybir'den, ed
Dahhak'ın bu ayet hakkında şöyle söylediğini rivayet etmiştir: Yani Ben zikredil
diğimde, sen de benimle birlikte zikredilirsin. Hiçbir hutbe ve nikah akdi, senin 
adın anılmadan geçerli olmaz. 

979 el-Kelam fi mes'eleti's-sima' , s. 401 -403 . 
980 Celaü'l-efham, s. 183. 
981 Bu, sahih bir hadistir. Ebu Davud, Edeb, 3/918; et-Tirmizl, Nikah, 1/321 .  
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Abdurrezzak, İbn Uyeyne'den, o da İbn Ebi Nadh'ten, Mücahid'in bu ayet 
hakkında şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Yani Ben zikredildiğimde, sen de mut
laka benimle birlikte zikredilirsin . Nitekim ezanda, 'Şahitlik ederim ki , Allah'tan 
başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed Allah' ın resulüdür' denilir. 
Bu ayette kastedilen mana, işte budur. Dolayısıyla, İslam'a giriş sözü olan şeha
det kelimesinin hutbede okunması nasıl vacip olmaz? Oysa bu, hutbedeki en 
güzel sözdür. Ayrıca hutbede Hz. Peygambere salavat getirmek de vaciptir. "982 

Allah şöyle buyurmaktadır: "Elbette zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. " 

Ayette zorluk sözcüğü her ne kadar iki defa tekrar edilmiş olsa da, marife 
(belirli ) b ir sözcük olarak tekrarlandığı için tek bir zorluk anlamına gelir. Oysa 
kolaylık sözcüğü nekre (belirsiz) olarak tekrarlandığı için iki kolaylık anlamına 
gelir. Dolayısıyla zorluk, iki kolaylıkla kuşatılmıştır. Bu kolaylıklardan biri zorluk
tan önce diğeri zorluktan sonradır. Bu nedenle, zorluk hiçbir zaman iki kolaylığa 
galip gelmez.983 

982 Celaü'l-efham, s. 222-223. 
983 Bedfüü' l-fevfüd, 2/155. 



TIN SÜRESİ 
[8 Ayet] 

Rahman ve Rah im Allah 'ın adı ile. 

1 .  Andolsun incire ve zeytine, 

2. Sina dağına 

3. Ve şu emin beldeye ki; 

4. Andolsun Biz, insanı, gerçekten ahsen-i takvim 'de yarattık. 

5. Sonra onu, aşağıların aşağısına döndürdük. 

6. İman edip salih ameller işleyenler m üstesna. Çünkü onlar için 
sonu gelmez bir mükafat vardır. 

7. O halde bundan sonra din hususunda hangi şey seni yalanlaya
bilir? 

8. Allah, hakimlerin hakimi değil mi? 

Tefsiri : 

Yüce Allah bu ayetlerle, birden çok millete gelen ve büyük şeriat sahibi 
olan peygamber ve nebilerin ortaya çıktığı üç büyük mekana yemin etmektedir. 
Ayette geçen incir ve zeytinden maksat, bu ürünlerle bilinen iki ağaç ve bu ağaç
ların yetiştiği Beytülmakdis (Kudüs ve) çevresindeki topraklardır. Bu topraklarda, 
zeytin ve incir ağaçları oldukça boldur. 

Bir grup müfessir bu konuda şöyle söylemiştir: Yüce Allah'ın bu iki ürün 
türüne yemin etmesi, onlarda bulunan pek büyük ve üstün yararlar nedeniy-
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ledir. İncir, içinde sert çekirdek bulunmayan, rahatlıkla yenilebilen, çok yararlı 
güzel bir meyvedir. Bir lokma büyüklüğünde olan incir, güzel bir meyve olmanın 
yanında aynı zamanda güzel bir gıda kaynağı ve iyi bir katıktır. İlaç olarak da 
kullanılır ve pek çok hastalığa iyi gelir. İnciri oluşturan temel madde, en mutedil 
ve yararlı maddedir. Yapısı, hayatın yapısı gibi ısı ve rutubete dayanır. Şekli, en 
güzel şekillerdendir. İncir yemek ve ona bakmak, dinlendirici ve ferahlatıcıdır. 
Onu diğer meyvelerden ayıran özel bir tadı vardır. İnsana güç verir ve cinsel 
gücü arttırır. Basur (hemoroit) ve nıkris (gut) hastalığına faydalıdır. Yaş ve kuru 
olarak yenir. Zeytinde ise, ibret alanlar için apaçık olan pek çok yararlar vardır. 
Zeytin veren dalların sıkılıp süzülmesinden, ışığın kaynağı olan yağ elde edilir. 
Zeytinin yemesi oldukça kolay, güzel ve rahatlatıcıdır. Aynı zamanda zeytinyağı, 
bir ilaçtır; pek çok hastalığa iyi gelir. Onda insanlar için gizli olmayan pek çok ya
rarlar vardır. Ağacı, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen verimliliğini korur. 
Yaprakları hiç düşmez. 

Bu söylenenler doğrudur ve ayetin, bu iki ağacın yetiştiği yeri kastetmiş ol
masına mani değildir. Çünkü bu iki ağacın yetiştiği yer de kutsal topraklar ara
sında yer almaktadır. Dolayısıyla ayetlerdeki yemin, hem bu iki ağacı hem de 
yetiştikleri yeri kapsar. Bu toprak, Allah' ın kulu, resulü, kelimesi ve ruhu Mer
yem oğlu İsa'nın ortaya çıktığı topraktır. Sina dağı ise , Allah' ın kulu, resulü ve 
konuştuğu peygamber olan Hz. Musa'nın ortaya çıktığı yerdir. Çünkü bu dağ, 
Musa'nın Allah'a yalvarıp O'nunla konuştuğu, Allah' ın kendisini firavun ve kav
mine peygamber olarak gönderdiği dağdır. 

Bunun ardından Yüce Allah, emin belde olan Mekke'ye yemin etmektedir. 
Bu belde, son peygamberin ve ademoğullarının efendisi olan Hz. Muhammed' in 
-sallallahu aleyhi vesellem- ortaya çıktığı beldedir. Bu üç yere yeminde, üstünden 
daha üstüne doğru giden bir yemin şekli vardır. Bunun için yemin, önce Hz. 
İsa'nın ortaya çıktığı yerle başladı; sonra Allah' la konuşan Hz. Musa'nın ortaya 
çıktığı yerle devam etti; ardından varlıkların en üstünü olduğunda hiçbir kuş
ku olmayan, Allah' ın kulu ve resulü Hz. Muhammed' in -sallallahu aleyhi vesellem
ortaya çıktığı yerle bitti. Bu sıralamanın benzeri, Allah' ın kendisiyle konuştuğu 
Hz. Musa'ya indirdiği Tevrat' ta aynen şöyle geçer: "Allah, Sina dağından geldi. 
Sair'den doğdu ve Faran'da apaçık göründü. "  Allah' ın Sina dağından gelmesi, 
Hz. Musa'yı peygamber olarak göndermesi anlamındadır. Buradaki sıralama, 
vuku bulduğu şekilde yapılmıştır. Hz. Musa'dan sonra Hz. İsa'nın, ondan sonra 
da Hz. Muhammed' in peygamber olarak geleceğine işaret etmektedir. Tevrat'taki 
bu söz, Hz. Musa'nın peygamberliğini sabahın gelişine; Hz. İsa'nın peygamberli
ğini, güneşin doğup etrafı aydınlatmasına; en son gelen Hz. Muhammed' in pey
gamberliğini ise, güneşin iyice yükselip tüm dünyaya görünmesine benzetmek
tedir. İsrailoğullarında genelde duygu egemen olduğu için sıralama, vuku bulana 
uygun şekilde; diğer milletlerde ise genelde akıl egemen olduğu için sıralama, 
akla uygun şekilde yapılmıştır. 
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Allah, bu yerlerle, insanın başlangıç ve sonu üzerine yemh edL.rek şöyle 
buyurmaktadır: "Gerçekten Biz, insanı en güzel biçimde yarattık. "984 Yani onu 
en güzel suret ve şekilde, dengeli, düzgün, mükemmel ve eksiksiz yaratılışta, 
diğer bütün canlılardan daha güzel görünümde yarattık. Ayette geçen "Tekvim" 
sözcüğü, bir şeyi şekil ve yapı bakımından olması gerektiği şekle getirmek de
mektir. Bu da ancak Yüce Allah' ın yapmasıyla mümkün olur. O, insanı önce bir 
avuç topraktan, sonra müşahede edilen bir damla su olan meniden en güzel 
şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla insan, Allah' ın varlığına, kudretine, hikmet ve il
mine, üstün sıfatlarına delalet eden en büyük ayetlerden biridir. Bu yüzden Al
lah , Kur'an' ın pek çok yerinde defalarca bu büyük ayetten ders alınmasını ister. 
Kendi birliğine ve insanın başlangıç ve sonuna (mebde ve mead) delalet eden en 
yakın yolun, bu ayet olduğunu belirtir. 

Allah'ın, kendi varlığına, ilim ve hikmetine delalet eden bu üç mukaddes yer
le yemin etmesi, O'nun , insanlara özel önem verdiğini gösterir. Bu yüzden Allah, 
onlara peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Bu peygamber ve kitap
lar, insanlara Rablerini tanıtmakta, Allah' ın onlar üzerindeki haklarını açıklamak
ta, onları Allah'a karşı gelmekten ve azabına uğramaktan sakındırmakta, onları 
Allah 'a içtenlikle saygı duymaya ve sevabını elde etmeye davet etmektedir. 

Ancak insanlar bu davete cevap vermede iki gruba ayrıldılar. Kimisi bu ilahi 
daveti kabul ederken, kimisi de onu reddetmiştir. Allah bu surede işte bu iki gru
bun durumunu ve varacakları yeri açıklamaktadır. Önce çoğunluğun durumunu 
zikrederek, bunların esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) döndürüldüklerini haber 
vermektedir. Sahih olan görüşe göre esfel-i safilin, Cehennemdir. Bu, Mücahid, 
Hasan ve Ebü' l-Aliye' nin görüşüdür. Hz. Ali bu ifadeyi şöyle açıklamıştır: O, ta
bakaları birbirinin altında olan Cehennem ateşidir. 

Buna karşılık aralarında Katade, İkrime, Ata, el-Kelbi ve İbrahim' in bulun
duğu bir grup, esfel-i safilini , erzel-i ömür985 olarak tefsir etmişlerdir. Bu görüş, 
İbn Abbas'tan da rivayet edilmiştir. Ancak birinci görüş, bir çok yönden daha 
doğrudur. Şöyle ki: 

Bir: Erzel-i ömür, ne dil ne de örf bakımından esfel-i safilin olarak adlandırıl
maz. Ancak Esfel-i safilin , suçluların varacağı yer olan siccin' dir. İyilerin varacağı 
yer ise, illiyyin' dir. 

İki : İnsanlar arasında erzel-i ömre kalanların sayısı oldukça azdır. Çünkü 
çoğu, erzel-i ömre varmadan ölmektedir. 

Üç: İman edip salih amel işleyenlerle diğer insanlar, erzel-i ömre döndü
rülmede birbirine eşittirler. Yani erzel-i ömre döndürülmek sadece inkarcılara 

984 et-Tin, 95/4. 
985 Başkasına muhtaç olunan en kötü ihtiyarlık dönemi. Ç. 
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has bir şey değil ki müminler bunun dışında bırakılsınlar. Müminlerden de ömrü 
epey uzun olup erzel-i ömre döndürülenler vardır. 

Dört: Allah, erzel-i ömrü zikrederken özellikle kafirleri değil bütün insan 
türünü kast ederek şöyle buyurmuştur: "Sizden kimi (erken) vefat eder; kimi 
de, b ildikten sonra h iç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için erzel-i ömre 
döndürülür."986 Allah burada insanları iki gruba ayırmaktadır. Biri, yaşlanmadan 
önce erken vefat edenler; diğeri, erzel-i ömre döndürülenler. Allah bunları, esfel-i 
safiline döndürülenler olarak adlandırmıyor. 

Beş: Erzel-i ömür ile müminlerin mükafatı arasında karşılaştırma yapmak 
uygunsuzdur ve güzel değildir. Çünkü Allah burada iman ehlinin karşılaşacağı 
mükafat ile inkar ehlinin karşılaşacağı cezayı karşılaştırmakta; inkarcıların karşı
laşacağı cezayı esfel-i safilin olarak, müminlerin karşılaşacağı mükafatı ise kesin
tisiz bir mükafat olarak belirtmektedir. 

Altı: Esfel-i safilini erzel-i ömür olarak tefsir edenlerin bu görüşü, ayetin ,  
inkarcıların cezasını ve yaptıklarının karşılığını açıklamamış olmasını ve onun, 
mahsus (hissedilebilir) bir şeyle açıklanmış olmasını gerektiriyor. Bu durumda 
ayet, daha önemli olan amacı haber vermeyi terk etmiş, bunun yerine his ve 
müşahedeyle bilinen bir durumu haber vermiş olmaktadır. Bu ise, ayete gerekli 
anlamı vermemek ve ona layık olan anlamı engellemektir. 

Yedi: Allah burada insanın başlangıç ve sonuçtaki halini zikretmektedir. İn
sanın başlangıcı, en güzel şekilde yaratılış; sonucu ise , ya esfel-i safiline ya da 
kesintisiz bir mükafata dönüştür. Bu tefsir şekl i ,  Kur'an' ın ,  insanın başlangıç ve 
sonucunu zikretme konusundaki usul ve adetine uygundur. Oysa erzel-i ömür ile 
ispatı istenen ve delil getirilen bu anlam arasında bir uygunluk var mıdır? 

Sekiz: Bu görüş sahipleri, his ve müşahedeye aykırı olmak, sözü zahir an
lamının dışına çıkarmak ve mecburen ona uzak anlamı vermek zorundadırlar. 
Çünkü onlar, eğer 'Erzel-i ömre döndürülenler, müminler dışındaki kafirlerdir' 
derlerse, his ve müşahedeye aykırı iddiada bulunmuş olurlar. Eğer 'İki türden 
de erzel-i ömre döndürülenler vardır' derlerse, bu durumda ayetteki istisnanın 
doğruluğunu ispat konusunda zorluğa düşerler. Bu görüştekilerden bazıları, bu
radaki istisnayı şöyle takdir etmişlerdir: İman edip salih ameller işleyenler, erzel-i 
ömre döndürülmeleri halinde amelleri geçersiz kılınmaz; aksine sağlıklı hallerinde 
işledikleri amelleri geçerli olmaya devam eder. Bu her ne kadar doğru olsa da, 
buradaki istisna sevap ve amelden değil erzel-i ömürden yapılmaktadır. Bunu 
bilen ve karşılaştıkları zor durumu gören bu görüş sahiplerinden bazıları da, 
iman edip salih amel işleyenleri, özellikle Kur'an okuyanla sınırlayarak 'Kur'an 
okuyan, erzel-i ömre döndürülmez' demişlerdir. Ancak bu görüş de iki yönden 
pek zayıftır. Birincisi, ayetteki istisna, anı (genel) olup Kur' an okuyan okumayan 

986 el-Hac, 22/5. 
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bütün müminleri kapsar. İkincisi, ileri sürdükleri bu görüşün hiçbir delili yoktur. 
Çünkü bu söyledikleri, sadece his ve müşahedeyle bilinmez. Bu iddialarını kabul 
etmeyi gerektiren herhangi bir sağlam haber de bulunmamaktadır. Doğrusunu 
Allah bilir. 

Dokuz: Allah burada, insanı en güzel şekilde yaratmakla onun üzerindeki 
nimetini zikretmektedir. Bu n imet, Allah'a iman ederek, hiçbir şeyi ortak koşma
dan yalnız O'na ibadet ederek O'na şükretmeyi gerektirir. İşte o zaman Allah, 
böyle kullarını bu dünyadan alır ve onları daha üst mertebelere götürür. Buna 
karşılık, O'na inanmayan, ortak koşan ve peygamberlerine isyan edenleri de 
esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) düşürür. En güzel şekilde yarattığı bu mü
kemmel sureti, aşağıların aşağısındaki en çirkin suretle değiştirir. Allah' ın ,  inanıp 
güzel amel işleyenlere verdikleri, O'nun nimeti ve lütfu; inkar edenlere yaptığı 
ise, O'nun adaleti ve nimetine nankörlük yapmanın cezasıdır. 

On: Bu ayetin bir benzeri, şu ayettir: "Onları acıklı bir azap ile müjdele. An
cak iman edip salih ameller işleyenler hariç; onlar için kesintisiz b ir ecir vardır. " 987 
Burada 'acıklı azap' ile esfel-i safilin kastedilmektedir. Bu ayette istisna edilenler, 
et-Tin suresinde istisna edilenlerin aynısıdır. Orada zikredilen 'kesintisiz ecir' , bu
rada da zikredilmiştir. 

"�p _#." (kesintisiz) ifadesi, hiç kesilmeyen, eksilmeyen, tükenmeyen;  zor 
ve sıkıntılı olmayan, üzmeyen anlamındadır. Doğrusu da budur. Fakat bir grup, 
bu ifadenin "başa kakılmayan, minnet edilmeyen" anlamında olduğunu; dola
yısıyla, ahirette müminlere verilen nimetlerin, yapılan salih amellerin karşılığı ol
duğunu söylemişlerdir. İkrime ve Mükatil' den rivayet edilen bu görüş, Kaderiye 
mezhebinde olanların çoğunun görüşüdür. Bu görüştekiler şöyle söylemektedir
ler: Minnet (başa kakma) , nimeti bulandırır. Dolayısıyla nimetin tam ve eksiksiz 
olması, nimetin minnetsiz olması ve nimet verilenin başına kakılmaması gerekir. 

Bu, kesinlikle yanlış bir görüştür. Çünkü bu görüş sahipleri, Allah' ın kuluna 
nimet verip ona lütufta bulunmasını, insanın insana iyilik yapmasına benzeterek 
bu görüşü ileri sürmüşlerdir. Oysa bu, tamamen geçersiz batıl b ir benzetmedir. 
Çünkü nimeti bulandıran minnet, insanın insana yaptığı minnettir. Yüce Yaratıcı
nın yaratılanlara yaptığı minnet ise, nimetin tamamı , lezzeti ve güzelliği ancak bu
nunla gerçekleşir. Gerçek minnet, işte bu minnettir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
"Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar. De ki: "Müslüman oluşunuzu 
bana minnet etmeyin; aksine, sizi iman etmeye yönelttiği için Allah size minnet 
ediyor. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabul etmelisiniz) ."988 Başka bir 

987 el-İnşikak, 84/24-25. 
988 el-Hucurat, 49/17 .  
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ayette Allah şöyle buyuruyor: ' Andolsun Biz, Musa ve Harun'u bize minnettar 
kıldık. Onları ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. "989 Allah' ın onları 
minnettar kılması, onlara ahiretteki nimetlerden önce dünyada nimet vermesiyle 
olmuştur. Nitekim başka bir yerde Allah, Musa'ya şöyle buyurur: "Anda/sun, 
sana bir defa daha minnette (lütufta} bulunduk. "99° Cennet ehli de şöyle söyler: 
"Allah bize minnette (lütufta) bulundu da, bizi vücudun içine işleyen azaptan 
korudu."991 Yine Allah şöyle buyurur: "Anda/sun ki Allah, müminlere, ara/arın
dan kendilerine Allah 'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve 
hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle minnette {lütufta) bulunmuştur. "992 
Bir diğer ayette Allah şöyle buyurur: "Biz, yeryüzünde güçsüz bırakılan/ara min
nette (lütufta) bulunmak istiyorduk. "993 

Sahih bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- ,  Medine
li Müslümanlara: "Ben, sizi sapmış bulup Allah benimle sizi hidayete erdirmedi 
mi? Ben , sizi muhtaç ve yoksul bulup Allah benimle sizi zenginleştirmedi mi?" 
dediği, onların da: "Allah ve resulünün üzerimizdeki minneti pek fazladır" dediği 
rivayet edilir. Medineli Müslümanların verdiği bu cevap, Allah ve resulünü iyi 
tanıyan ariflerin verdiği bir cevaptır. Kendi lütuf ve ihsanı ile bütün varlıkların 
kendisine minnettar kaldığı Allah'tan başka minnet sahibi kim olabilir? Yaratılan 
tarafından yapılan minnetin çirkin olması, bu minnetin yaratılanın bizzat kendi
sinden olmaması nedeniyledir. Bu yüzden kendisine iyilik yapılan, başa kakılan 
iyilikten ve verilen nimetten rahatsız olur. Oysa geniş lütuf ve ihsan sahibinin 
minneti , ikram ve bağışı ile hayat ancak güzel ve rahat olur. Çünkü dünya ve 
ahiretteki bütün nimetler, O'ndandır. İşte bu nimetler, Allah' ın kendilerine nimet 
verdiklerine minnetidir. Bu yüzden, Allah' ın minnetinin olmadığını iddia etmek 
caiz değildir. Allah' ın, iman edip salih amel işleyenlerin Cennete girişlerinde min
net sahibi olmadığını söylemek nasıl caiz olur? Bu, tamamen geçersiz bir iddia 
değil midir? 

Şayet, "Bu söylenenler, bu görüşte olan alimlerden saklı değildir. Onlar 
bu görüşleriyle, bu zikredilenleri kastetmiyorlar. Onların asıl amacı, Allah' ın 
Cennet' le müminlere minnette bulunmayacağıdır. Her ne kadar Cennet' te mü
minlere minnette bulunacak nimetler bulunsa da Allah, bunlarla müminlere min
nette bulunmaz. Aksine onlara, "İşte bu, dünyada iken yaptığınız iyiliklerin kar
şılığıdır. Sizin mükafatınız budur. Şimdi size , amellerinizin karşılığı verilmektedir. 
Bu yüzden, verdiklerimizle size bir minnette bulunmuyoruz" denilir" denilirse, 
biz de deriz ki: "Bu da aynı şekilde geçersiz bir görüştür. Çünkü bu mükafat, iş
lenen güzel amellerin bir karşılığı değildir. Zira yaratılanlar arasında Allah' ı  en iyi 

989 es-Saffat, 37/1 14- 1 15. 
990 Ta-Ha, 20/37. 
991 et-Tür, 52/27 .  
992 Al-i İmran, 3/164. 
993 el-Kasas, 28/5. 
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bilen Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Sizden hiçbiri, 
ameliyle Cennete giremez." Sahabeler: "Sende mi? Ey Allah' ın resulü! "  deyince, 
"Ben de . Ancak Allah' ın beni kendi rahmet ve fazlına bürüyüp koruması hariç" 
buyurdu. 994 Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu sahih hadiste, Cennete girme
nin ancak Allah' ın rahmet ve fazlıyla mümkün olduğunu haber vermektedir. Bu 
da Allah' ın, Hz. Peygambere ve diğer kullara olan minnetidir. Allah, peygamber
ler gönderirken, müminleri kendisine itaate muvaffak kılarken ve onlara yardım 
ederken minnet sahibi olduğu gibi, salih amellere mükafat verirken de minnet 
sahibidir. Bütün bu nimetlerin hepsi, O'nun lütfu, fazlı, keremi ve minnetidir. 
Allah' ın üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yok ki , O bu hakkın karşılığını verirken 
minnette bulunsun. Bu durum, dünya için geçersiz olduğuna göre ahiret için de 
geçersizdir. 

Eğer "Bunu nasıl söylersiniz? Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, bizzat 
O'ndan haber vererek 'Kulların Allah üzerindeki hakkı, O'nun birliğine inanma
ları halinde Allah'ın onlara azap etmemesidir' buyurmaktadır.995 Allah da bizzat 
kendisi haoer vererek, müminlere yardım etmenin kendi üzerinde bir hak oldu
ğunu bildirmektedir"996 denilirse, deriz ki : "Andolsun bu, Allah' ın kulları üze
rindeki en büyük minneti ve lütfudur. Çünkü O, kendi birliğine inanıp ibadet 
eden kullarına azap etmeyip onları mükafatlandırmayı, sadık vaadi hükmünce 
kendi üzerine bir hak kılmıştır. Bu, O'nun minnetinin bir mükemmelliğidir. Çün
kü O, yerdeki ve gökteki varlıklara azap etmek isteseydi, onlara azap eder yine 
de zulmeden olmazdı .  Ancak O'nun minnet ve lütfu, kendisine ibadet edenleri 
mükafatlandırmayı ve istekte bulunup dua edenlere cevap vermeyi kendi üzerin
de bir hak yapmayı gerekli kılmıştır. Şair der ki : 

Kulların, O'nun üzerinde vacip hiçbir hakkı yoktur; 

Asla yoktur; ama hiçbir çaba da O'nun yanında kaybolmaz 

Eğer azap edilirlerse, bu, O'nun adaletindendir; eğer nimetlendirilseler, 

Bu da O'nu:-ı fazlı ve keremindendir; O, keremi pek geniş olandır. 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini 
ya/anlatabilir? " 

İki görüşten sahih olan göre bu ayetteki hitap, insana yöneliktir. Yani, ey 
insan! Bu açıklama ve kesin delilden sonra, hangi şey sana ahiret ve mükafatı 

994 Buhari ve Müslim. Bkz. Camiu'l-usul, 1/303-309. 
995 Buhari, er-Rikaka, 1 1/345; Müslim, el-İman, 1/194. 
996 Allah, er-Rum suresi 30 -wette şöyle buyurmaktadır: "iman edenlere yardım etmek, bizim 

üzerimizde bir haktır." 
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yalanlatıp diriltilmeyeceğini ve hesaba çekilmeyeceğini söyleyebilir? Eğer yara
tılışının başlangıcını ve sana şekil verilişini düşünürsen ,  seni yaratanın, öldükten 
sonra da seni diriltmeye kadir olduğunu, seni yeni bir yaratılışla yaratabileceğini 
bilirsin . Eğer bu diriltme onu aciz bırakacak olsaydı, ilk kez yaratma da O'nu aciz 
bırakırdı .  Sen henüz değersiz bir su iken, seni o sudan en güzel şekilde yaratıp 
yaratılışını mükemmel kılan Allah'a, seni başıboş bırakması, s�na emir ve yasak
lar koymaması, sana yararlı ve zararlı şeyleri açıklamaması, seni bu dünyadan 
daha mükemmel başka bir dünyaya taşımaması, bu dünyayı sana oraya giden 
bir yol yapmaması yakışır mı? Hakimlerin hakimi olan Allah'ın hikmeti, böyle bir 
şey yapmayı kesinlikle reddeder; aksini yapmayı gerekli kılar. 

Mansur der ki: "Mücahid' e "Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini 
yalan/atabilir?" ayeti, Hz. Muhammed' i  mi kastediyor?" diye sordum." O: "Allah 
korusun! Aksine insanı kastediyor" dedi. 

Katade, "Ayette geçen zamir, Hz. Peygambere yöneliktir" demiş, el-Ferra da 
bu görüşü tercih etmiştir. 

Bu konu, daha detaylı açıklama gerektiren bir konudur. Şöyle ki: Arap dilin
de, bir adam yalan söylediğinde "�j.ll �,:!J" (Adam yalan söyledi) denilir. "��!l 
L;l" (Ben onu yalancı saydım) ifadesi, doğruluğuna inansan bile birisini yalancı
lıkla suçladığında kullanılır. Yine "��!l" (Onu yalanladım) ,  doğru bile olsa biri
nin yalan söylediğine inandığında kullanılır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Eğer 
seni yalancı saydı/arsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı . "997 Başka 
bir ayette ise Allah şöyle buyurur: "Doğrusu onlar, seni  yalanlamıyorlar; ancak 
zalimler, Allah 'ın ayetlerini inkar ediyorlar. "998 Burada birinci ayet, "Seni yalan
cılıkla suçladılarsa" anlamında; ikinci ayet ise, "Senin yalancı olduğuna inanmı
yorlar; aksine onlar, hakkı bilip tanıdıktan sonra inat ederek ve nankörlük yapa
rak inkar etmektedirler" anlamındadır. Bu sözcüğün aslı işte budur. Bu fiil, kendi 
kendine geçişli olabileceği gibi 'Ba' ve 'Fa' harfleriyle de geçişli olur. Ba harfiyle 
geçişli olması, daha çok kullanılır. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Bilakis onlar, hak 
kendilerine gelince yalanladılar. "999 "İnkôr edip ayetlerimizi ya/anlayanlar, işte 
onlar Cehennemlik/erdir; orada ebedi olarak kalırlar." 1000 

Bu bilindikten sonra, şimdi de '\.�-!,;� W" ifadesindeki "Ma" edatı üzerinde 
duralım. Alimler buradaki "Ma" edatının anlamı üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bu 
"Ma" edatı, 'Hangi şey sana dini yalan/atabilir' anlamında mı yoksa 'Artık seni 
kim yalanlayabilir' anlamında mıdır? Ma'nın 'Hangi şey' anlamında olduğunu 
söyleyenler, ayetteki hitabın insana yönelik olduğunu söylemişlerdir. Yani, ey 

997 AI-i İmran, 3/184. 
998 el-En'am, 6/33. 
999 Kaf, 50/5. 
1000 el-Bakara, 2/39. 
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insan! Sana doğruluğun ve onu tasdik etmenin delillerini açık bir şekilde açık
lamadan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Ma'nın 'Artık kim seni yalan
layabilir' anlamında olduğunu söyleyenler ise , ayetteki hitabın Hz. Peygambere 
yönelik olduğunu söylemişlerdir. el-Ferra der ki: "Ayet sanki şöyle söylemektedir: 
İnsan, kendisinin belirtilen şekilde mükemmel yaratıldığını gördükten sonra, se
nin haber verdiğin sevap ve ceza gününü artık kim yalanlayabilir? . "  Katade de 
bu ayeti şöyle açıklar: Ey peygamber! Artık bundan sonra, din günü konusunda 
seni kim yalanlayabilir? 

Katade ve el-Ferra'nın bu açıklaması, iki yönden sorunludur. Birincisi , 'Ne, 
hangi şey' anlamındaki Ma'nın yerine 'Kim' anlamındaki 'Men' nin getirilmesi , 
pek kolay bir durumdur. İkincisi, 'Bi'd-din' ifadesindeki car ve mecrur, kendisine 
bir mutaallık gerektirir. Bu mutaallik 'Yükezzibuke'dir. Buna göre anlam 'Din 
konusunda seni kim yalan sayabilir' olur. Bu mana, ya 'Din hususunda seni 
kim yalanlayabilir' anlamına; ya da 'Dini sana kim yalanlatabilir' anlamına gelir. 
Bu iki anlam da doğru olmaz. Çünkü "�:il'"nun anlamı, yalan saymak ya da 
yalanlatmak değil, yalana nispet etmek, yalancılıkla suçlamaktır. Buna göre an
lam, "Artık bundan sonra kim seni dini yalanlayan yapabilir" olur. Çünkü 'Ba' 
harfiyle sülasi {üçlü) fiil değil mudaaf fiil geçişli olur. Bu nedenle 'Kezebe keza' 
denilmez . 

Sure şu ayetle sona ermektedir: ''Allah, hakimlerin hakimi değil midir?" 

Bu, peygamberlik, tevhid ve ahireti ispatlamadan oluşan surenin içeriğinin 
bir özetidir. Allah' ın hükmü, Hz. peygamberi yalanlayan ve getirdiklerini inkar 
edenlere karşı Allah' ın ona yardım etmesini, onu kesin delillerle desteklemesini ve 
üstün kılmasını; dünyada insanlar arasında kendi emir ve yasalarıyla, ahirette ise 
sevap ve cezasıyla hüküm vermesini içerir. İnsanı en güzel surette yaratma, onu 
çeşitli yaratılış evrelerinden geçirme ve halden hale sokup en mükemmel hale ge
tirme hikmetinin ortaya çıkmasından sonra, hakimler hakimi olan Allah'a, bu hü
kümleri iptal edip geçersiz kılmak asla yakışmaz. İyi kimseye iyiliğinin mükafatını , 
suçlu günahkar kimseye de kötülüğünün cezasını vermemek, hakimler hakimine 
nasıl yakışabilir? Bu, O'nun hüküm ve hikmetini zedelemez mi? 

Allah'a andolsun ki, bu surenin sözleri oldukça özlü, şanı pek yüce ve anlamı 
tastamamdır. ıooı 

1001 et-Tibyan fi aksami' l-kur'an, s. 43-54. 
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Surenin başındaki "İncire ve zeytine, Sina dağına ve şu emin beldeye anda/
sun" ayeti, üç peygamberin peygamberliği1002 müjdelenmektedir. Bu ayetler, bu 
peygamberlerin çıktıkları yerlere ve topraklara işaret etmektedir. Buna göre " İn
cire ve zeytine . . .  " ayetiyle ,  bu meyvelerin yeşerdikleri topraklar kastediliyor. Bu 
topraklar, Hz. İsa'nın peygamberliğinin ortaya çıktığı kutsal topraklardır. "Sina 
dağına . . .  " ayeti ile , Allah'ın Hz. Musa ile konuştuğu ve Hz. Musa'nın peygam
berliğinin ortaya çıktığı dağ kastediliyor. "Ve şu emin beldeye . . .  " ayetiyle de 
Allah'ın harem olarak belirleyip güvenli kıldığı ve Hz. Muhammed' in peygam
berliğinin ortaya çıktığı Mekke kastediliyor. 1003 

Yüce Allah bu üç yeri , et-Tin sıJresinde zikretmektedir. " İncire ve zeytine" 
ayeti, Hz. İsa'nın peygamber olarak gönderildiği ve İncil ' in kendisine indirildiği 
kutsal topraklara; "Ve Sina dağına" ayeti, Allah' ın Hz. Musa ile konuştuğu ve 
o mübarek yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaç tarafından kendisine seslendiği 
dağa; "Ve şu emin beldeye" ayeti ise , Hz. İbrahim' in İsmail ve annesini iskan 
ettiği, daha önce geçen Faran'a yani Mekke'ye delalet etmektedir. Tevrat, bunu 
zamansal sıralamaya göre haber vererek zikretmiş, bu yüzden önce daha ewel 
geleni, ardından daha sonra gelecek olanları zikretmiştir. Kur'an ise, bunların 
şanını yüceltmek; Allah' ın kudretini, ayetlerini, kitaplarını ve peygamberlerini üs
tün göstermek için bunlarla yemin etmiştir. Bu yemin, derece derece aşamalı ola
rak en üstten daha üste gidecek şekilde yapılmıştır. Önce üstün olanla başlamış, 
sonra ondan daha üstün olana geçmiş, sonra da bu ikisinden daha üstün olanı 
zikretmiştir. Çünkü kitapların en üstünü Kur'an, sonra Tevrat, sonra da İncil' dir. 
Bu kitapların indirildiği peygamberler de aynı şekilde birbirinden üstündür. 1004 

1002 Bununla, Hz. Musa'nın peygamberliği, Hz. İsa'nın peygamberliği ve Hz. Muhammed'in 
peygamberliği kastedilmektedir. 

1003 Hidayetü'l-hayara, s. 93. 
1004 Hidayetü'l-hayara, s. 1 14. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yaratan Rabbinin adıyla oku. 

2. O, insanı (sülük gibi yapışan) bir kan pıhtısından yarattı. 

3. Oku. Rabbin en kerim olandır. 

4. O, kalemle (yazmayı) öğretendir, 

5. İnsana bilmediğini öğretti. 

6. Sakın! Çünkü insan, gerçekten azar; 

7. Kendisini müstağni gördü diye. 

8. Şüphe yok ki dönüş ancak Rabbinedir. 

9, 1 0. Bir kulu namaz kılarken engelleyeni gördün mü? 

1 1 .  Gördün mü (onun yaptığın ı) ?  Ya o (namaz kılan) doğru yol üze
rinde ise, 
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12. Yahut takvayı emretti ise? 

13. Gördün m ü  (ya bu engelleyen) yalanlayıp yüz çevirdi ise; 

1 4. (Bu adam) Allah 'ın, muhakkak gördüğünü h iç bilmez mi? 

1 5. Sakınsın, (bu yaptığından)! Eğer vazgeçmezse, -anda/sun ki- şid-
detle yakalayıp çekeriz alnından, 

1 6. O yalancı ve günahkar alnından. 

1 7. O halde çağırıversin meclisini. . .  

18. Biz de zebanileri çağırweririz! 

1 9. Hayır! Ona itaat etme! Secde et ve yaklaş! 

Tefsiri : 

Allah'ın Kur'an'dan indirdiği ilk sure, el-Kalem suresidir. 1005 Allah bu surede, 
insana bilmediğini öğreterek ona büyük ihsanda bulunduğunu, onu diğer varlık
lara üstün kıldığını ve kendisine daha fazla değer verdiğini zikretmektedir. Sure 
ayrıca ilim, eğitim ve öğretimin önemini vurgulamaktadır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin adıyla oku! Ki O, yaratandır; 
insanı bir alak'tan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. 
O, kalemle öğretti. İnsana bilmediğin i  öğretti. " 

Sure , bilgiden kaynaklanan okumayı emretmekle başlamakta; sonra "Ki O, 
yaratandır; insanı b ir alak'tan yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir" 
cümlesiyle genel ve özel anlamda yaratmadan söz etmektedir. Allah' ın burada 
varlıklar arasında özellikle insanı zikretmesinin nedeni, ona kendisinin Rab olu
şuna, üstün güç ve kudretine, bilgisine, derin hikmetine, mükemmel rahmeti
ne, kendisinden başka Rab ve ilah olmadığına delalet eden büyük mucizeler ve 
ayetler yerleştirmesidir. 

Allah surede insanın yaratılışına embriyodan başladığını zikretmektedir. 
Çünkü embriyo, spermlerin dönüşüme uğradığı ilk evredir; bu yüzden yaratılı
şın başlangıcıdır. Bu başlangıcın ardından Allah, kendisinin büyük kerem sahi-

1005 el-Alak slıresini, İbn Kayyim'ın söylediği gibi el-Kalem suresi olarak adlandıran kimseye 
rastlamadım. el-Kalem suresi, el-Alak'tan başka bir sur olup Nun Suresi olarak adlandırıl
mıştır. el-Alak suresi ise, İkra' suresi olarak adlandırılır. Bkz. Taberi, Tefsir, 30/250; el-Alusi, 
30/177; Fethü' l-Kadir, eş-Şevkani, 5/467. 
es-Suyuti, el-İtkan adlı eserinde bu sureyi birden çok adı olan sureler arasında zikretmez. 
Bkz. a.g.e. ,  1/55. el-Celaleyn tefsirinde ve Hakim'in rivayetinde surenin adı İkra' olarak 
zikredilir. Bkz. el-Celaleyn, 2/410; el-Hakim, 2/529. 
Dolayısı ile İbn Kayyim'ın sureyi bu adla adlandırması, bir rivayete dayanarak sure adları
nın tevkifi olduğunu söyleyenlerin mezhebine ait özel bir görüştür. 
Surenin Kur'an'dan inen ilk sure olduğu görüşü, müfessirlerin çoğunluğunun tercih ettiği 
bir görüştür. Bkz. adı geçen eserler ve Fethü' l-bari, bed'ü' l-halk, 1/30; Sahih-i Müslim bi 
şerhi'n-Nevevi, İman, 1/377.  
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bi olduğunu haber vererek okuma emrini yinelemektedir. Ayette geçen 'ekrem' 
sözcüğü, kerem sözcüğünden elde edilmiş ve üstünlük belirten bir isimdir. En 
büyük, en çok kerem sahibi, hayrı çok ve bol olan anlamına gelir. Yani Allah'tan 
başka, O'ndan üstün büyük kerem sahibi ,  hayrı bol olan biri yoktur. Çünkü bü
tün hayır ve iyilik, lütuf ve ihsan O'nun elindedir. Her hayır O'ndandır; O, her 
hayrın kaynağıdır. Bütün nimetlerin mutlak sahibidir. Her yücelik, üstünlük ve 
onur O'na aittir. O, gerçekten en büyük kerem sahibidir. 

Bu açıklamadan sonra yüce Allah, genel ve özel öğretimi zikrederek "Ki 
O, kalemle öğretti" buyurmaktadır. Bu öğretimin içine meleklerin ve insanların 
öğretimi girer. Bu genel öğretimin ardından Allah, insanın özel öğretiminden 
söz ederek "İnsana bilmediğini öğretti" buyurmaktadır. Bu özlü ifadeler, Allah'ın 
bütün türleri ile her varlığa ihsanda bulunduğunu ve ona kendisiyle ilgili şeyleri 
öğrettiğini haber veriyor. 

Var olmanın dört mertebesi vardır. Bu mertebeler şunlardır: 

Bir: A.yetteki "Yaratan'' sözcüğünün delalet ettiği dış mertebe . 

İki : "insana bilmediğini öğretti" cümlesinin delalet ettiği zihinsel mertebe. 

Üç ve dört: Sözlü ve yazılı mertebe .  "Ki O, kalemle öğretti" cümlesi yazılı 
mertebeyi ifade etmektedir. Sözlü mertebe ise , kalemle öğretimin (yazılı mer
tebenin) bir gereğidir. Çünkü yazılı öğretim, sözlü öğretimin; sözlü öğretim ise 
düşünmenin bir türüdür. Böylece bu sözler, varoluş mertebelerinin tamamını 
kapsamakta; yaratılış ve öğretimin Allah tarafından gerçekleştirildiğine delale . 
etmektedir. Öyleyse O, yaratan ve öğretendir. Dışarıda varlığı görülen her şey, 
O'nun yaratması ile var olmuştur. Zihinlerde var olan her bilgi, O'nun öğretmesi 
ile elde edilmiştir. Dildeki her söz ya da parmaklarla yazılan her yazı, O'nun 
kudreti, yaratması ve öğretmesi ile gerçekleşmiştir. Bütün bunlar O'nun kudre
tinin bir göstergesi ve derin bilgisinin kanıtlarıdır. Gerçekten O'ndan başka ilah 
yoktur; O, rahman ve rahimdir. 

Amaç: Allah, kendi h ikmeti ile insanlara bilmediklerini yazı, söz ve anlam ola
rak öğrettiğini belirterek kendisini kullarına tanıtmaktadır. Böylece bilgi, Allah' a  
delalet eden kanıtlardan biri hatta en  büyüğü ve  en  açığı olmaktadır. İnsana şeref 
ve üstünlük olarak bu bilgi yeter. ıoo6 

Allah ' ın insana verdiği sözlü ve yazılı iki öğretim nimetini düşün. Allah bu iki 
nimeti ,  kullarına verdiği nimetleri daha önce zikretmediği bir üslupta bir cümle
de zikretmekte ; Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- ilk defa indirdiği sOrenin 
başında şöyle buyurmaktadır: "Rabbinin adıyla oku! Ki O, yaratandır; insanı bir 

1006 Miftahu darü's-saade, s. 63. 
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alak'tan (embriyodan) yarattı. Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalem
le öğretti. İnsana bilmediğini öğretti . "  Allah'ın, yaratılışın bütün mertebelerini bu 
sözlerde nasıl topladığını; bu sözlerin, varoluşun dört mertebesini en özlü, en 
açık ve en güzel şekilde nasıl kapsadığını bir düşün .  

Allah ilk olarak genel anlamda varlıkların yaratılışını ,  yani onları dış varlık 
sahibi yapmasını zikretmektedir. Sonra ikinci olarak, özellikle insanın yaratılışı
nı zikretmektedir. Çünkü insan, ibret alınacak en önemli konumda yaratılmıştır. 
Ondaki mucize pek büyüktür. Onda var olan bu mucizeyi görmek, nimetlerin 
çokluğuna delalet eder. Allah burada insanın yaratılış maddesi olarak el-alak' ı 
(embriyoyu) zikretmektedir. Ancak Kur'an' ın başka yerlerinde, embriyo haline 
gelemeden önceki aşamaları zikreder ve ana maddesinin ya toprak ya balçık 
ya pişmiş çamur gibi kuru balçık ya da bayağı bir su (meni) olduğunu belirtir. 
Burada ise yaratılışın başlangıcı olan el-alak'ı (embriyoyu) zikretmektedir. Zira 
bu oluşum daha önce sperm halindeydi. Spermin ilk dönüşümü, embriyo haline 
gelerek gerçekleşir. 

Üçüncü olarak Allah, kalemle öğretimi zikretmektedir. Bu, Allah'ın kulla
rı üzerindeki en büyük nimetlerinden biridir. Çünkü onunla; bilgiler ebedileşir, 
haklar ispatlanır, vasiyetler bilinir, şahitlikler kaydedilir, insanlar arası ilişkilerin 
hesabı sağlam bir şekilde tutulur, geçmişlerin haberleri sonradan gelen nesille
re aktarılır. Şayet kalem (yazı) olmasaydı ;  geçmiştekilerin haberleri sonrakilere 
doğru bir şekilde ulaşamaz, yaşanan olaylar araştırılıp incelenemez, hüküm ve 
kararlar birbiriyle çelişirdi .  Sonradan gelenler, öncekilerin görüş ve düşüncelerini 
bilemezdi . İnsanların din ve dünya işlerinde yaşadıkları sorunların çoğu, kalple
rindeki bilgiyi silen unutkanlıktan kaynaklanır. Bu yüzden yazı, malları kaybolup 
gitmekten koruyan kaplar gibi bilgiyi kaybolmaktan koruyan bir kap yapılmıştır. 
Dolaysıyla Kur'an' dan sonra Allah' ın kalemle öğretmesi, O'nun en üstün nimet
lerinden biridir. Her ne kadar insan akıl ve zeka ile öğrense de o, Allah' ın lütuf 
ve bağışı, fazlı ve keremi sayesinde kalem (yazı) aracılığı ile amacına ulaşır. İnsan 
bu özelliği ile öteki varlıklardan üstündür. 

Yazmayı Allah ona öğretmiştir. Eğer insan öğrenen durumunda ise , kalemle 
öğretenin öğretmesi nedeniyle bu fiili mutavaat (dönüşlülük) bildirir. Çünkü Al
lah ona öğretmiş o da öğrenmiştir. Bu, Allah' ın ona konuşmayı öğretmesi böyle
ce onun da konuşması gibidir. Aksi halde anlamasını sağlayan aklı, konuşmasını 
sağlayan dili ve yazmasını sağlayan parmakları kim ona vermiştir? Onun zihni
ni, öteki canlı varlıklardan farklı olarak bu öğrenmeyi kabul etmeye hazırlayan 
kimdir? Onun dilini konuşturan, parmaklarını hareket ettiren kimdir? Parmakları 
avuçla, avucu bilekle destekleyen kimdir? 

Kalemle öğretme konusunda Allah'ın nice nimetleri vardır ki, bizim onlar
dan haberimiz dahi yoktur. Yazı yazarken bir an dur ve düşün ! O anki halini 



574 +!• Bedai 'ut-tefslr 

tefekkür et. Cansız bir kalemi eline almış, cansız bir defterin üzerine koymuşsun. 
Bu ikisinin arasından türlü hikmetler, çeşitli bilimler, mektup ve hitabet sanatları, 
nesirler, şiirler ve soruların cevapları çıkmaktadır. Bütün bu anlamları kalbinden 
geçiren, zihninde resmini çizen, sonra da bunlara delalet eden ifadeleri diline 
getirip onları muhteşem süslemeler haline getirecek parmaklarını hareket ettiren 
kimdir? Anlamı resminden daha güzel olan, kendisiyle ihtiyaçlarını gördüğün 
ve seni gönlündeki isteklerine kavuşturan eserlerini, uzak bölgelere ve çevrelere 
göndermeni sağlayan ,  senin yerine onları buralara getiren, seni anlatan, senin 
dilinle konuşan, sana elçilik yapan ve sana, göndereceğin bir elçiden daha fazla 
yarar sağlayan, "O, kalemle öğreten ve insana bilmediğin i öğretendir" den başka 
kim olabilir? 

Kalemle öğretim, üç aşamayı gerektirir. Bunlar, zihinsel, sözlü ve yazılı varlık 
mertebeleridir. Kalemle öğretim, tüm bu mertebeleri Allah' ın gerçekleştirdiğine 
delalet eder. "Yaratan" kelimesi, Allah' ın görünür (somut) varlığı verdiğine de
lalet eder. 

Kısa, özlü ve açık olmakla birlikte bu ayetler, varlığın bütün mertebelerinin 
yaratılış ve öğretim olarak Allah'a dayandığına delalet ediyor. Allah bu ayetler
de genel ve özel yaratılış ile genel ve özel öğretimi zikretmektedir. Allah burada 
ayrıca kendi sıfatlarından, hiçbir noksanlığın olmadığı ve her hayrın bulunduğu 
el-ekrem ismini zikrediyor. Gerçekten bütün kemal sıfatları yalnız O'na aittir ve 
O, her hayrın kaynağıdır. O, kendi zatında, sıfatlarında ve fiillerinde en büyük 
kerem sahibidir. Bütün bu varlık ve öğretim, O'nun kereminden, lütfunden ve 
ihsanındandır. O, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı bunları yaratmamıştır. O, gani 
(kimseye ihtiyacı olmayan) ve ham!d (övülmeye layık) olandır. 1007 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Hayır; kendisin i m üstağni gördüğünden 
gerçekten insan, azar. " 

Allah burada "Müstağni olduğundan" demiyor. Aksine "Kendisini müstağni 
gördüğünden" diyor. Bununla insanın azgınlığının, kendisini böyle görmesin
den kaynaklandığına vurgu yapıyor. Buna karşılık yüçe Allah, insanın kendi
sine bu şekilde bakışını el-Leyi suresinde zikretmeden şöyle buyurur: "Kim de 
cimrilik yapar, istiğna eder ve en güzeli yalanlarsa; Biz de ona en güç olanı 
kolaylaştıracağız. " 1008 Elbette doğrusunu Allah bilir. Fakat el-Alak suresinde, az
gınlığın nedeni olarak insanın kendisini müstağni görmesi zikredilmekte; el-Leyi 
suresinde ise , insanın helak olması ve kolay olana muvaffak kılınmamasının 

1007 Miftahu darü's-saade, s.300-301 .  
1008 el-Leyi, 92/10. 

l 
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nedeni olarak kendisinin Allah'a muhtaç olmadığını sanması, bu yüzden O'na 
itaat ve ibadeti terk etmesi zikredilmektedir. Eğer insan Allah'a muhtaç olduğu
nu sansaydı, O'nun kendisine emrettiği ibadetleri yaparak Rabbine yaklaşmaya 
çalışırdı .  Çünkü efendisinin yardımı olmadan bir an bile duramayan bir köleye, 
efendisinin emir ve yasaklarına uymaktan başka çare yoktur. Bu nedenle Allah, 
söz, fiil ve mal olarak vermesi gerekeni vermeme anlamındaki cimrilikle bera
ber Rabbinden istiğna etmesini de zikretmiş; buna, "İyilik yapanlara daha güzeli 
ve fazlası vardır" ıoo9 sözüyle iyilik ehline vaat edilen en güzeli yalanlaması da 
eklemiştir. Ayette geçen 'en güzelı' ifadesini şehadet kelimesi 'La ilahe illallah' 
ile açıklayanlar, bu sözün iyiliğin aslı ve kaynağı olduğunu, en güzele bu sözle 
ulaşılabileceğini gerekçe göstermişlerdir. Bu ifadeyi, infak edilen bir şeyin yerine 
konulan şey olarak açıklayanlar ise, bu ifadenin hakkını vermemişlerdir. Çünkü 
o, bundan daha geniş anlamlıdır. İnfak edilen bir şeyin yerine başka bir şeyin 
konulması, 'en güzel' ifadesinin sadece bir çeşididir. 

Sonuç olarak; Allah'tan istiğna etmek, kulun helak olmasına ve her türlü 
zorlukla karşılaşmasına neden olur. Kulun kendisini müstağni görmesi ise , azma
sına sebep olur. Her iki durum da Allah'a  muhtaç olma ve O'na kulluk etmekle 
çelişir. ıoıo 

1009 Yunus, 10/26. 
1010 Tariku'l-hicreteyn, s .  13 .  



KADR SÜRESİ 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı i le. 

1 .  Doğrusu Biz onu (Kur'anı) Kadr gecesinde indirdik. 

2. Kadr gecesini sana ne bildirdi? 

3. Kadr gecesi b in aydan daha hayırlıdır. 

4. Onda melekler ve Ruh Rabblerinin izni ile her bir iş için iner de 
iner. 

5 .  O, tan yeri ağarıncaya kadar selamdır. 



�1\!�1�\1 �· 
,,�� 

BEYYİNE SÜRESİ 
[8 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'rn adı ile. 

1 .  Kitap Ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine apaçık 
delil gelinceye kadar (güya küfürlerinden) ayrılmayacaklardı. 

2, 3. İçinde dosdoğru hükümlerin yazılı olduğu, tertemiz sahifeleri 
okuyup duran Allah tarafından gönderilmiş bir Rasuldür. 

4. Ama kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık delil 
geldikten sonra ayrılığa düştüler. 

5. Oysa onlar, din i yalnız Allah 'a halis kılarak O'na ibadet etmekle 
emrolunmuşlardı. 

Tefsiri: 
Allah burada kullarına, halis bir niyetle yapılan ibadet dışında ibadet etme

yi yasakladığını bildirmektedir. Bilindiği gibi niyeti sadece ibadet edilene halis 
kılmak, ibadetin kaynağına niyet etmenin bir temelidir. Bu yüzden Yüce Allah, 
ibadet edene niyetini Rabbine halis kıldığı ibadet dışında bir amel (ibadet) em
retmemiştir. 

Yine bilindiği gibi niyet, ibadetin bir parçasıdır hatta ibadetin ruhudur. Bu, 
niyet edilmeyen bir amelin ibadet olmadığını, böyle bir amelin emredilmediğini, 
niyet yapmadan bir amel işleyenin bununla Allah'a yaklaşmış olmayacağını gös
terir. Bu, tartışma kabul etmeyen bir konudur.1011 

1011 Bedfü'ü'l-fevfüd, 3/189. 
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6. Gerçek şu ki, ister Kitab Ehlinden olsun, ister müşriklerden olsun 

o kafir olanlar, Cehennem ateşindedir/er, orada ebedi kalıcıdırlar. Yara
tılanların en kötüleri de işte bunlardır. 

7. İman edip salih amel işleyenler ise, işte bunlar yaratılanların en 
hayırlı/arıdır. 

8. Onların Rabblerinin yanındaki mükafatları; altından ırmaklar akan 
Adn Cennetleridir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Allah onlardan razı ol
muştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. işte bu, Rabbinden korkan 
kimseler içindir. 



ZİLZAL SÜRESİ 
[8 Ayetl 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Yer, kendine has bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman, 

2. Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı (zaman) 

3. Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği (zaman), 

4. O gün (yer) bütün haberlerini anlatacaktır. 

5. Çünkü, Rabbin, ona vahy etmiştir. 

6. O günde insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bö
lük döneceklerdir. 

7. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa onu görecektir. 

8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. 

Tefsiri: 

ez-Zelzele suresi ,  başından sonuna kadar öteki alemle ilgili şeylerden bahse
der. Ahiretten ,  yerin ve üzerinde yaşayanların o alemdeki hallerinden başka bir 
şey zikretmez. Bu yüzden sure, Kur·an' ın yarısına denk olmuştur. 1012 

1012 Zadü' l-me'ad, 1/3 1 8  Bununla ilgili hadis için bkz. Tirmizl, Tefsir, 5/153. Tirmizl'nin İbn 
Abbas'tan rivayet ettiği bu hadiste Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle bu
yurmaktadır: " İza zülzilet suresi , Kur'an'ın yarısına denktir . . .  vd .. " Tirmizl bu hadis hakkında 
der ki: "Bu hadis, gariptir. Onu Yeman b. Muğire hadisi olarak biliyoruz." El-Hafız, et-Takrib 
adlı eserinde bu raviyi zayıf saymıştır. Bkz. A.g .e . ,  2/379. Hadisi ayrıca Hakim de rivayet 
etmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. Hakim, el-Müstedrak, 1/566. Ancak ez-Zeheb!, 
ravilerden Yeman' ın zayıf olduğunu ileri sürerek hadisin sahih olduğunu reddeder. 



ADiYAT SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Anda/sun (gazilerin) harıl harıl koşan atlar(ın) a, 

2. (Düşmana seğirttik/erinde) tırnaklarıyla ateş çıkartanlara, 

3. Sabahleyin baskın yapanlara, 

4. Derken orada toz çıkaranlara, 

5. Ve bununla bir topluluğun ortasına dalanlara ki; 

6. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. 

7. Şüphesiz kendisi de buna elbette şôhiddir. 

8. Ve gerçekten o mal sevgisinde pek katıdır. 

9. Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar altüst edildiğinde, 

1 0. Göğüslerde olanlar da açığa çıkartıldığında, 

1 1 .  Şüphesiz o gün, Rabbleri kendilerinden elbette haberdardır. 
(Bunu bilmelerine rağmen neden buna göre davranmazlar?) 



KARİA SÜRESİ 
[ 1 1  AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Şiddetlice çalan! 

2. Nedir o şiddetlice çalan? 

3. O şiddetlice çalanın ne olduğunu sana ne bildirdi? 

4. O gün insanlar, darmadağın pervaneler gibi olacak. 

5. Dağlar da atılmış renkli yün gib i olacak. 

6. İşte kimin tartıları ağır gelirse; 

7. Artık o, hoşnut (kalacağı) bir yaşayıştadır. 

8. Fakat kimin de tartıları hafif gelirse, 

9. Artık onun anası (varacağı yer), Haviyedir. 

1 O. Onun ne olduğunu sana ne bildirdi? 

1 1 .  (0) çok sıcak bir ateştir. 



TEKASÜR SÜRESİ 
[8 AyetJ 
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Rahman ve Rahim Al/ah' ın adı ile. 
1 .  Çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki; 
2. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz. 
3. Sakının, (bu işten) ! Yakında bileceksin iz. 
4. Evet, sakının, ileride bileceksiniz. 
5 .  Sakının!  Gerçekten kesin bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmaz

dın ız). 
6. Anda/sun siz Cahfmi (Cehennemi) göreceksin izdir. 
7. Yine anda/sun, onu aynel-yakfn (tereddütsüz olarak) göreceksi

nizdir. 
8. Sonra anda/sun, o günde nimetlerden elbette (hesaba çekilip) so

rulacaksınızdır. 

Tefsiri : 
Tekasür suresi vaadi, vaidi ve tehdidi özetleyen ve akleden için bir öğüt ola

rak yeten bir suredir. 

"elhakum";  Sizi haklı kılacak bir özrünüz olmayacak şekilde sizleri meşgul 
etti demektir. Çünkü bu tabir bir şeyin meşgul etmesi anlamında kullanılır. Bu 
meşgul olma bilerek ve kasıtla yapılırsa kişiyi yükümlü kılar. Ancak bu meşguliyet 
kasıtla değil de bilmeden yapılırsa bu durumda kişi mazur sayılır. Üzeri desenli 
siyah bir aba ile namaz kıldıktan sonra Resullullah'ın -sallallahu aleyhi vesellem- "Bu 
aba beni namaz esnasında meşgul etti(elha) " 1013 buyurması, bu unutkanlığın 

1013 Buhari(2/575) Salat, Müslim(2/192) Mesacid, Hz. Aişe'nin -radıyallahu anh- rivayet ettiği 
hadis-i şeriften almışlardır. Başka muhaddisler de rivayet etmiştir. 
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bir türüdür. Diğer bir hadis-i şerifte aynı tabir kullanılmış ve şöyle denmiştir: 
"Resullullah -sallallahu aleyhi vesellem- çocuğu unuttu" burada aynı kelime an edatı 
ile kullanılmıştır bi edatı ile kullanıldığındaysa yüz çevirdi bıraktı anlamındadır. 
Lehv(eğlence,gaflet) kalbe ait bir eylem iken la'b (oyun) organlara ait bir eylem
dir. İşte bu nedenle Kur'an-ı Kerim' de bu fiiller birlikte zikredilir. Yine "elhakumut 
tekasur

,, ayetinde 'elhakum'  denmesi yerme açısından 'şağa/ekum '  denmesin
den daha etkilidir. Çünkü bazen kişinin kimi azaları bir şeyle meşgul olduğu 
halde kalbi bu esnada gaflet halinde bulunmayabilir. Lehv bir yüz çevirme ve 
unutma halidir, tekasür ise çokluk(kesret) kelimesinden tefaul babı çerçevesinde 
türetilmiştir. Bir kısmınız diğerlerine karşı daha üstün (veya daha çok) olduğu ko
nusunda böbürlenmektedir anlamına gelir. 

Burada övünmeye konu husus her şeyi kapsaması ve genel bir anlam ifa
de etmesi açısından zikredilmeden geçilmiştir. Bu durumda Allah 'a(c .c) kulluk 
ve Resulüne itaat veya ahiret hayatı için yararlı bir şey olması dışında kendi
siyle övünülen her şey bu böbürlenme konusuna dahil olur. Böbürlenme bu 
geniş anlamıyla mal, şan, şöhret, makam, kadın ve ilim gibi her türden konuyu; 
özellikle de kendisine ihtiyaç duyulmayan her türden hususu kapsamına alır. 
Yazdığı kitap ve çalışmaların çokluğu, ele aldığı ve çözdüğü konularla övünmek 
de buna dahildir. Kişinin Allah' a  (c .c) yaklaştıran hususlar dışında başkasından 
daha üstün olmayı istemesi de böbürlenmeden sayılır. Ancak hayırda yarışmak 
ve rekabet etmek Allah'a (c .c) yaklaştıran konulardan sayılır. Sahih-i Müslim' de 
Abdullah b .  Şuhayr' ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Abdullah b. Şuhayr, Resulul
lah -sallallahu aleyhi vesellem-, "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına 
vardığını ve Hz.Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra 
şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Adem oğlu 'mallarım, mallarım' der oysa sa
daka olarak verip tükettiğin , yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında 
sana ait bir malın yoktur. " 1014 

İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 

Çoklukla övünme her şeyde olur. Dolayısıyla kişiyi Allah'a (c .c) ibadet et
mekten ve ahirete hazırlanmaktan alıkoyan her şey bu ayetin hükmü kapsamın
dadır. Çünkü kimisini mal, kimisini şöhret ile övünme oyalar. Kimisini de ilimle 
övünme oyalar. Bu kişi ilmi böbürlenerek ve övünerek toplar. Allah (c .c) katında 
bunun durumu mal ve şöhretle övünenin durumundan daha kötüdür. Çünkü bu 
ahiret vesilelerini dünya için kullanmış, diğeri ise dünya vesilelerini dünya için 
kullanmış ve onlarla övünmüştür. 1015 

- · - -·------- . -·----

1014 Müslim (5/815) ,  Zühd, 3 .  Hadis. Tirmizi(5/416) ,  Tefsir, Tekasür süresi. Nesai (6/286) ,  Vesa
ya. Fevaid-32. 

1015 Fevaid s.32. 
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İbn Kayyim (rh .a) şöyle demiştir: 
Allah (c.c) bu ayette mal ve başka şeyleri toplamakla övünmenin insanları 

meşgul ettiğini, ahiret ve ona hazırlıktan oyaladığını belirtmiş ve onlara bundan 
dolayı tehditte bulunmuştur. Zira Allah (c.c} çoklukla övünmenin dünyaperestleri 
Allah'tan (c .c} ve ahiret gününden meşgul edip oyaladığını ve ölüm yakalayıp 
kabirlere varana kadar bunun devam edip yine de çokluk övüncü uykusundan 
uyanmadıklarını haber vermektedir. Oyalanmalarının sona eriş vaktini "ölüm" 
ile değil "kabirleri ziyaret" ile ifade ederken onların kabirlerde yerleşik ve sabit 
olmayacaklarını; onların dünyada yerleşik değil misafir konumunda oldukları 
gibi kabirde de, bir süre kalıp sonra göçen yolcu konumunda olduklarını ima 
etmiştir. Yerleşim diyarı (daru'l-karar) Cennet veya Cehennemdir. 

Ayette Allah (c .c) "övünülen şey"e değinmemiştir. Bu ya yerilenin övünülen 
şey değil övünme olduğundandır. Nitekim insanlar da birbirlerine mesela "seni 
oyun oynaş oyaladı" derler, neyin oyaladığını ve meşgul ettiğini söylemezler. Ya 
da (hepsini kapsaması için) meselenin kayıtsız zikredilmesi murat edilmiştir. Oya
layıcı şeyler ise kulun başkasına karşı övündüğü mallar, şöhret, köleler, cariyeler, 
binalar, bağ-bahçeler veya Allah (c .c) rızasının gözetilmediği ilim veyahut Allah'a 
yaklaştırmayan amel gibi dünyevi sebeplerin tümüdür. İşte bunların tümü Allah 
ve ahiret gününden oyalayan çoklukla övünmedendir. 

Müslim, Sahih' inde, Abdullah b. Şıhhir'den: Resulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem- ,  "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına vardığını ve Hz. 
Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu
ğunu rivayet etmiştir: "İnsanoğlu 'malım, malım' der oysa sadaka olarak verip 
tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana ait bir malın 
yoktur. " 1016 

Daha sonra Allah (c. c) çokluk övüncünün oyaladığı kimseyi, övünmesinin 
rüzgarın alıp dağıttığı bir toz gibi boşa çıktığını ve böbürlendiği dünyanın bir 
serap ve aldanma olduğunu bildiğini belirterek şiddetle tehdit etmiştir. Böbür
lenen kişi o gün başka şeyler gibi böbürlenmesini bile kaybetmiştir. Allah'tan, 
daha önce hiç hesaba katmadığı bir muamele ile karşılaşır. Ona Allah' ı  ve Ahiret 
yurdunu unutturan övüncü onun uğradığı azabın en büyük nedeni olmuştur. Bu 
övüncü nedeniyle dünyada azaba uğratıldıktan sonra berzah aleminde, sonra da 
kıyamet gününde cezaya çarptırılır. Sonunda böbürlenmesi sebebiyle insanların 
en bedbahtı olup çıkar. Zira kazanç ve emniyet yerine helak elde eder. Sonuçta 
böbürlenmesi ile en az nasiplilerden olur. Dünyada kendisini yüceltmesi onu en 
alçaklarla birlikte olmaktan koruyamamıştır. Hayret! Böbürlendiği çokluk ne az , 
yüklendiği günah ne büyük, sahip olduğu zenginlik nasıl da her türlü fakirliğe yol 
açan bir zenginlik, elindeki nimet nasıl da her türlü şerre ulaştıran bir şermiş! 

1016 Tahrici daha önce geçti. 
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Yüce Allah (c .c) , çokluk övüncünün dünya ehlini oyaladığını ve onlara 
Allah' ı ve Ahiret yurdunu unutturduğunu ,  ölümleri çatıp kabirleri ziyaret edene 
dek çokluk övüncünün derin uykusundan uyanamadıklarını bildiriyor. 

Ayeti kerimede 'ölene dek' yerine 'kabirleri ziyaret edene dek' denilmesi, 
onların kabirlerde baki kalmayacaklarını orada istikrar bulmayacaklarını bilakis 
bir ziyaretçi gibi oraya vararak bir süre kaldıktan sonra tıpkı dünyada geçici bir 
süre kaldıkları gibi ebedi yurt olan Cennete veya Cehenneme nakledileceklerini 
haber vermek içindir. 

Yüce Allah (c .c) kendisiyle böbürlenilen hususu açıkça zikretmeden bırak
mıştır ; 

Bunun sebebi a} Her ne konuda olursa olsun böbürlenilen şeyin değil ' İşin 
gücün oyun ve eğlence' cümlesinde olduğu gibi bizzat böbürlenmenin kendi
sinin yerilmesi nedeniyledir. Burada hangi işi oyun ve eğlenceye konu edildiği 
zikredilmemiştir. 

b} Genelleme yapılması istenmiştir. Bu da kulun şan,şöhret,adamlarının,bin 
alarının,bostanlarının çokluğu veya Allah(c .c) rızası amaçlanmayan ilminin veya 
amelinin bolluğu gibi dünya işlerinden her hangi biri ile başkasına karşı böbür
lenme fiilinin kendisidir, konu ne olursa olsun. Bunların tümü Allah 'tan(c .c) ve 
Ahiret yurdundan uzaklaştıran oyalayıcı işlerdendir . .  Sahih-i Müslim'de Abdul
lah b. Şuhayr' ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Abdullah b. Şuhayr, Resulullah' ın 
-sallallahu aleyhi vesellem-, "Elhakumut tekasür" ayetini okuduğu sırada yanına var
dığını ve Hz .Peygamber' in -sallallahu aleyhi vesellem- bu ayeti okuduktan sonra şöy
le buyurduğunu rivayet eder: "Adem oğlu 'mallarım, mallarım' der oysa sadaka 
olarak verip tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana 
ait bir malın yoktur. " 

Daha sonra Yüce Allah(c.c} ,çokluk övüncünün kendisini oyaladığı kişiyi pe
kiştirilmiş bir ceza ile tehdit etmiştir. Böbürlenen kişi bu övüncünün rüzgarın alıp 
dağıttığı bir toz gibi boşa çıktığını ve kendisiyle böbürlenip durduğu dünyasının 
bir gurur ve hileden başka bir şey olmadığını müşahede ettiğinde bu böbürlen
menin sonucunun lehinde değil aleyhinde olduğunu anlar, tıpkı benzerlerinin za
rara uğradığı gibi o da böbürlenme konusunda zarar eder. Allah'tan daha önce 
hiç hesaba katmadığı bir muamele ile karşılaşır. Ona Allah' ı  ve Ahiret yurdunu 
unutturan övüncü onun azaba uğratılmasının en büyük nedeni olmuştur. Bu 
övüncü nedeniyle dünyada azaba uğratıldığı gibi berzah aleminde de cezaya 
çarptırılır kıyamet gününde de . . .  Sonunda böbürlenmesi sebebiyle insanların en 
isyankarı olur çıkar. Ganimet ve selamet elde etmek yerine helak elde eder. Bö
bürlenmesi ile çokluk yerine azlık sonucuna ulaşır, dünyada o övüncü ile zirve
lerdeyken orada payına sefillerle birlikte olmak düşer. 
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Ne övünçmüş ağır günahlar doğuran, ne zenginlikmiş her türden fakirliğe 
sebep olan ve kendisiyle her türden şerre ulaşılan nasıl bir hayırmış(mal) bu! Sa
hibi gözünün önünden perdeler kaldırıldığında şöyle diyecektir: 'Ah , keşke (ebe
di) hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım ve ölümümden önce Allah'a (c.c) 
kulluk etseydim. "Rabbim! (Ey melekler) Beni geri döndürün, umarım ki geride 
bıraktığım hususlarda salih ameller iş/erim . (Muminun 99) ona şöyle denilir: 
"Hayır, asla ! Bu, onun (diliyle) söylemiş olduğu bir kelimedir. " (Muminun, 100) 
bu onun (kendi kendine) söylediği bir sözden ibarettir ve ona karşılık verilmez, 
geri dönüş isteklerine icabet edilmez. 

Öncelikle bu şahsın Allah'tan(c.c) yardım talebinde bulunmak amacıyla 'Rab
bim' diye hitap etmesi üzerine biraz düşün! Ardından onu Rabbinin huzuruna 
getirmekle emredilen meleklere dönerek 'beni geri gönderin' der ve bu geri dönüş 
talebinin sebebini açıklar. Bu geride bıraktığı mal, şan ve iktidar araçları ile salih 
ameller işlemektir. Ancak kendisine "Hayır,asla" geri dönüşe yol yoktur, gerçekte 
sana düşünen birinin düşünüp ibret almasına yetecek kadar bir süre ömür verildi. 

Kendisine h itap ederek icabet bekleyene cevap vermek, elden kaçırdığı şeyi 
düşünüp telafi etmesi için ona mühlet vermek Kerim ve Rahim olan Allah' ın(c.c) 
şanından olduğu için bu hitaba, bu aşırı gidicinin geri dönüş talebinin gerçek
likten yoksun, sadece diliyle söylediği bir söz olduğu ve onun huy ve ahlakının 
salih amel işlemeye karşı olduğunu, yalancılardan olduğu ve geri gönderilse bile 
yasaklandığı şeyi tekrarlayacağını ifade ederek karşılık vermiştir. 

En yüce hüküm vericinin hikmeti, izzet,ilim ve hamdi bu kişinin dileğini yeri
ne getirmeyi kabul etmemektedir. Zira bunda her hangi bir fayda bulunmamak
tadır. Geri gönderilse bile bu son hali , ilk halinin bir tekrarı olacaktır. Şu ayet-i ke
rimede de ifade edildiği gibi : "On/an 'Ah keşke geri döndürülsek de Rabbimizin 
ayetlerini ya/anlamasak ve müminlerden olsak. ' derken bir görsen.  Hayır, daha 
önce gizledikleri şeyler onlara aşikar olmuştur eğer geri gönderilseler daha önce 
kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. " (En'am, 27-28) 

Kati bir bilgi(ilme-1 yakin) ile bilmiş olsaydınız: Bu şart cümleciğinin cevabı 
açıkça belirtilmemiştir. Ancak bu cevap önceki ayetlerden anlaşılmaktadır. O da 
şudur: ' Çokluk övüncü sizi, sizin için çok daha hayırlı olandan oyalamasının ne
deni , sizin kati bir bilgiye (ilme-! yakine) sahip olmamanızdır.' Bu bilgi, sahibinin 
kendisiyle bilinmesi zaruri yani doğruluğunda ve varlığında şüpheye düşmediği 
şeylere ulaştığı bilgidir. Eğer bu bilginin hakikati kalbe de ulaşır ve orada yer bu
lursa başka bir şey onu yapılması gerekli görevlerden oyalayamayacak ve o bil
ginin etkileri üzerinde görülecektir. Çünkü tek başına bir şeyin çirkinliğini ve kötü 
sonuçlarını bilmek kimi zaman ondan kaçınmaya yeterli gelmez. Ancak bu husus
ta elde edilen bilgi yakin bilgiye dönüşürse , kişiyi çirkin amellerden kaçındırma 
hususunda daha etkilidir. Ardında bilgi apaçık müşahede(ayne-1 yakin) bilgiye 
dönüşürse bu bilgi sahibi için vazifesinden geri kalmak seyrek görülür şeydir. 
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İşte bu manaya işaretle Hassan b. Sabit -radıyallahu anh- bedir ehli ile ilgili 
söylediği şiirinde şöyle demiştir: 

Bedre vardık biz, onlar da vardı,helak olmak için 

Yakin bilgiyi bilselerdi oraya varmazlardı. 

Allah' ın (c .c) "Sakının, (bu işten) ! Yakında bileceksiniz. Evet, sakının, ileride 
bileceksin iz. " (Tekasur: 3,4) buyruğundaki tekrarın, " Hayır! Bilecekler! Yine ha
yır! Onlar bilecekler! " 1017 buyruğundaki gibi , muhatabın iyice bilmesi maksadıyla 
yapılan bir pekiştirme olduğu söylenmiştir. 

Kimisi ise : Bu pekiştirme değildir. Bilakis birinci bilme ölüm gelip gerçeklerle 
karşı karşıya gelme esnasındaki bilme; ikinci bilme ise kabirdeki bilmedir. Bu 
Hasan-ı Basri ve Mukatil ' in görüşdür. Ata da İbn Abbas' tan böyle rivayet etmiş
tir. Birkaç husus bu görüşün doğruluğuna delalet etmektedir: 

Bir: (Kelime ve cümlelerden) aslolan ve tercih edilen onun (vurgu-pekiştirme} 
değil yeni mana ifade etmesidir. Burada da bu mana, hem de onun azamet ve 
yüceliğiyle birlikte ve fesahati bozulmaksızın mümkün olmuştur. 

İki: İki "bilme" arasına "sümme : sonra" edatı gelmiştir. Bu ise ikincinin birin
ciden zaman ve önem itibariyle daha önde olduğuna işaret etmektedir. 

Üç: Bu, vakıayla da uyuşmaktadır. Çünkü ölmekte olan kişi gerçeklerle yüz 
yüze geldiğinde ne hal üzere olduğunu bilir. Sonra, kabir ve sonrasında bunu 
yakin derecesinde bilir ki bu ilkinden daha ileri bir bilmedir. 

Dört: Seleften Hz. Ali -radıyallahu anh- ve başkaları ayetten kabir azabını 
anlamışlardır. Zira Tirmizl, Ali -radıyallahu anh-' tan şöyle rivayet etmiştir: "Biz, 
"elhakumuttekasur" suresi inene kadar kabir azabından şüphe içindeydik. Va
hidi şöyle demiştir: "Sakının yakında bileceksiniz" ayetinin manası "kabirde 
bileceksiniz" dir. 

Beş: Bu mana sonrasındaki "Anda/sun siz Cehennemi göreceksin izdir. Yine 
anda/sun, onu aynel-yakfn (tereddütsüz olarak) göreceksin izdir. " (Tekasur: 6, 7)  

ayetleriyle de uyuşmaktadır. Çünkü bu görme iki sebepten dolayı ilkinden başka 
görmedir. Bir: ilki genel anlamda bilme, ikincisi ise "ayne'l-yakin: tereddütsüz 
olarak" derecesinde bilmedir. İki : önce birincisi zikredilmiş, ikincisinin de bir süre 
sonra olacağı ifade edilmiştir. 

Allah (c .c} sonra slıreyi, nimetlerden sorguya çekileceğini ifade ederek bitir
miştir. Bunu da kasem vav' ı ,  vurgu lam'ı ve şeddeli nun ile vurgulu bir cümle ile 
yapmıştır. Evet. .  Allah (c .c} herkesi Dünya'da sahip olduğu nimetlerden, onları 
helalinden ve gereği şekilde kazanıp kazanmadığına dair hesaba çekecektir. Bu 
hesaptan kurtulduğunda bu nimetlerden dolayı Allah'a (c.c) şükredip şükretme-

1017 Nebe: 3,4. 
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diği, dolayısıyla bunları O'na {c.c) itaat yolunda kullanıp kullanmadığı konusun
da hesaba çekecektir. Yani birincisinin konusu kazanç vesileleri, diğerininki ise 
harcanıldığı yerlerdir. 

Nitekim, Tirmizi'nin, Sahih' inde Abdullah b. Ömer'den -radıyallahu anh
rivayet etmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet günü 
şu beş şeyden hesaba çekilmeden insanoğlunun ayakları Rabbinin katından bir 
adım dahi ayrılmayacaktır: ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne
rede yıprattığından, malını nerden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği 
bilgilere göre yaşayıp yaşamadığından"1018 

Yine Tirmizi'de şöyle geçmektedir: Ebu Berze' den -radıyallahu anh- :  Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde kul şunlardan sorulma
dıkça yerinden kıpırdayamaz: ömrünü nerede ve nasıl tüketti, öğrendiği bilgilerle 
ne yaptı, malını nereden kazandı ve nerede harcadı, bedenini nerede yıprattı?" 1019 

Yine Sünen-i Tirmizi' de şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre' den -radıyallahu anh-: 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde kulun hesa
ba çekileceği ilk şey -yani nimet- ona şöyle söylenmesi olacaktır: bedenin sağlıklı 
değil miydi? Sana soğuk su içirmedik mi?" 1020 

Yine Sünen-i Tirmizi' de şöyle geçmektedir: Zübeyr b. Awam -radıyallahu 
anh' den rivayete göre, şöyle demiştir: "Çokluk övüncü sizi oyaladı. " ayeti inince 
"Ey Allah' ın Rasulü! sorulacağımız nimet hangi nimettir? Oysa bunlar iki siyah
tan, hurma ile sudan ibarettir" dedi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- : "Bu mut
laka gerçekleşecektir. " buyurdu 1021 . 

Ebu Hureyre'den bunun benzeri rivayet edilmiştir. Onun rivayeti şöyledir: 
Tekasur suresi 8. ayeti inince, ashab: "Ey Allah' ın Rasulü hangi nimetlerden 
sorguya çekileceğiz? Zira bunlar sadece iki siyah şeydir. Üstelik düşmanımız 
karşımızda, kılıçlarımız omuzlarımızdadır {sürekli de cihad etmekteyiz)" dediler. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-: "Bu mutlaka gerçekleşecektir" buyurdu1022• 

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  "Bu mutlaka gerçekleşecektir" sözün
den kastettiği mana ya "dünya nimetleri olacak, size nimetler verilecek"tir. Veya 

1018 Tirmizl, Sıfatu'l-kıyame 2 / 289. Bu hadis, Sünneti Tirmizi'de geçtiği üzere (4 / 529) İbn 
Ömer'in -radıyallahu anh- İbn Mes'ud'dan -radıyallahu anh- rivayetiyle rivayetiyle gelmiş
tir. Elbani hadisin hasen olduğunu kaydetmiştir. Tahricin detayı için bk: Silsiletu'l-Ehadlsi's
Sahlha, (Hadis no: 946) . 

1019 Tirmizi (2/ 290) rivayet etmiş ve hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Bir önceki hadisin 
tahricine bakınız. 

1020 Sünen-i Tirmizl, Tefsir, (5 / 418) .  Tirmizl bunun için "gariptir" demiştir. Elbanl ise Silsiletu'l
Ehadisi's-Sahlha (539)'da sahih olduğunu belirtmiş ve Tirmizl'nin "gariptir" sözüne cevap 
vermiştir. Detayı için ona bakınız. 

1021 Sünen-i Tirmizl, Tefsir, (3/ 134). Tirmizl: Hasendir, demiş ve Elbanl ona muvafakat etmiştir. 
1022 Aynı kaynak. Elbanl bunu, (şahidi mesabesinde olan) bir önceki hadis sebebiyle hasen 

saymıştır. 
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hesaba çekilmedir ve manası şöyledir: "sadece hurma ve su da olsa sorguya 
çekilme mutlaka olacaktır. " Çünkü bunlar da nimetlerdendir. 

Buna Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in şu sahih hadisi de delalet et
mektedir. Sahabeler hurma ve et yemişler, soğuk sudan içmişlerdi . Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bunlar kıyamet günü hesaba çekileceğiniz nimetlerden
dir" buyurdu1023• Bu, onun şükrünü yerine getirme ve hakkını ödeme hususun
daki hesaptır. 

Yine Tirmizl'nin Enes b. Malik'ten rivayet ettiğine göre Rasulullah şöyle bu
yurmuştur: "Kıyamet günü ademoğlu bir kuzu gibi getirilerek Allah' ın huzurunda 
durdurulur. Allah ona "Sana dünyada mal-mülk, hizmetçi ve her nimeti verdim, 
sen onları ne yaptın?" der. Adam: "Rabbim! Biriktirdim, artırdım ve olduğundan 
daha çok bıraktım. Beni dünyaya geri çevir onların hepsini sana getireyim" der. 
Böylece adamın hiçbir iyilik yapmadığı görülür ve Cehenneme götürülür. " 1024 

Yine Tirmizl'de, Ebu Said el-Hudrl -radıyallahu anh- ve Ebu Hureyre'den 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle 
buyurdu: "Kul kıyamet günü (huzura} getirilir ve Allah (c.c} "Sana kulak, göz, 
mal ve evlat vermedim mi? Hayvanlar ve ekinler vermedik mi? Belli yerlerde 
yetkili olmana ve para kazanmana fırsat tanımadık mı? Bu gün de benimle bu
luşacağını biliyordun değil mi?" der. O kimse "Hayır Ya Rabbi" diye cevap verir. 
Allah da (c .c) şöyle buyurur: Önceden sen beni ve bugünleri unuttuğun gibi 
bugün de ben seni unutacağım" 1025. Tirmizl: Bu sahih hadistir, demiştir. 

Bazı müfessirler bu hitabın kafirlere olup nimetlerden hesaba onların çekilece
ğini iddia etmişler ve bu hususta Hasan-ı Basri ve Mukatil'den rivayetler zikretmiş
lerdir. Vahidi de bunu tercih etmiş ve buna Ebu Bekir -radıyallahu anh- hakkındaki şu 
rivayeti delil getirmiştir: Bu ayet nazil olunca Ebu Bekir -radıyallahu anh- Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e "Peki seninle Ebu Heysem b .  Tihan' ın evinde yediğim arpa 
ekmeği, et, ucundan olgunlaşmaya başlamış ham hurma ve tatlı suyun da hesa
ba çekileceğimiz nimetler olmalarından korkuyor musun?" diye sordu. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- "Bu yalnız kafırleredir" 1026 buyurdu, sonra Allah' ın (c.c} "Biz 
kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız! " 1027 ayetini okudu. 1028 

1023 Bu, meşhur, RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in evinden çıkar çıkmaz iki veziri/yakın 
yardımcısı EbCı Bekir ve Ömer ile karşılaşması kıssasında geçmektedir. 
Müslim, Eşribe, abdest (4/ 721 )  ; Tirmizi, Zühd, (4/ 504). Ayrıca bkz: İbn Kesir Tefsiri (4/ 
578). 

1024 Tirmizi, Sıfatu' l-Kıyame, (4/ 534). Senedinde İsmail b .  Müslim vardır. Bu şahıs hadis ilmin-
de belleği açısından zayıf görülmüştür. 

1025 Aynı kaynak. 
1026 Aynı kaynak. 
1027 Sebe: 17. 
1028 Bunu Suyuti, ed-Durru'l-Mensur'da (8 / 618), İbn Merduyeh'in Kelbi'den nakliyle rivayet 

etmiştir. Kelbi muteber biri değildir. 
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Vahidi şöyle demiştir: Ayetin görünüşteki manası bunu desteklemektedir. 
Çünkü surenin tamamı müşriklere yönelik hitap ve tehdittir. Akli delil de bu gö
rüşü destklemektedir. Zira kafirler rablerine ortak koştuklarından ve başkalarına 
kulluk ettiklerinden kendilerine verilen nimetlerin hakkını ödememiş, dolayısıyla 
bu nimetlerdeki görevlerini yerine getirip getirmediklerine dair azarlanarak sor
guya çekilmeyi, sonra da nimet sahibini birlemek slıretiyle ona şükrü terk ettikle
rinden dolayı azap görmeyi hak etmişlerdir. 

Vahidi yine şöyle demiştir: Bu Mukatil' in görüşünün manasıdır. Aynı za
manda Hasan-ı Basri' nin de görüşüdür. Zira Hasan-ı Basri: Nimetlerden sadece 
Cehennemlikler hesaba çekilecekler, demiştir. 

Ben derim ki: Ne lafız, ne sahih sünnet ve ne de akli delillerde hitabın sadece 
kafirlere olmasını gerektiren hiçbir durum yoktur. Aksine ayetin lafzı, açık sünnet 
ve akli delil, h itabın çokluk övüncünün oyalaması ile nitelenen herkesi kapsayan 
genel bir hitap olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla hitabın bu vasfa haiz kim
selerin bir kısmına has kılınmasının haklı hiçbir gerekçesi yoktur. 

Buna Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in bu sureyi okurken söylediği şu 
sözü delalet etmektedir: "İnsanoğlu 'malım, malım' der oysa sadaka olarak verip 
tükettiğin, yiyerek bitirdiğin veya giyerek çürüttüğün dışında sana ait bir malın 
yoktur . . . . .  " Hadis Sahih-i Müslim' de yer almaktadır. Bu sözü (malım malım sözü
nü) ise Müslüman da söyleyebilir, kafir de (dolayısıyla ayetteki hitap mü'minleri 
de kapsamaktadır. ) 

Bunun bir göstergesi de daha önce geçen hadisler ile sahabilerin Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' e sormaları ve genel manasında anlamalarıdır. Öyle ki 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e "Nimetlerimiz iki siyahtan ibaret iken biz 
hangi şeyden hesaba çekileceğiz?" diye sormuşlardır. Hitap kafirlere mahsus ol
saydı Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- sahabelere bunu açıklar ve "Onun sizinle 
ne ilgisi var? Bu kafirler hakkındadır" derdi .  Böylece sahabeler ayetten geneli 
anlamışlardır, hadisler onun genel olduğunda açıktır ve Kur' an' ın geldiği Pey
gamber sahabilerin ondan genel mana çıkarmalarını onaylamıştır. 

Bu görüş sahiplerinin delil getirdikleri Ebu Bekir hadisi ise sahih olmayıp 
konuyla ilgili asıl sahih hadis bunun asılsız olduğuna şahidlik etmektedir. Şimdi 
biz onu kelimesi kelimesine sunacağız: 

Sahih-i Müslim'de, Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- bir gün yahut bir gece (dışarı ) çıktığında birden Ebu Be
kir ile Ömer' e rastladı . "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. 
"Açlık ya Resulallah ! "  dediler. "Ben de öyle . Canımı elinde tutan Allah 'a yemin 
ederim ki, beni de sizi çıkaran çıkarmıştır. Kalkın !" dedi .  Hemen onunla birlikte 
kalktılar. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ensardan bir zatın evine vardı. Baktı 
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ki o zat evinde yok. Kadın onu görünce: "Hoş geldiniz, safa geldiniz !" dedi . 
ResO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- de ona: "Filan (kocan) nerede?" diye sordu. 
Kadın: "Bize tatlı su getirmeğe gitti" dedi. O esnada evin sahibi ensari çıkageldi. 
RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- ile iki arkadaşını görünce "Allah' a hamd olsun. 
Bugün benden misafirleri daha şerefli olan kimse yoktur" dedi. Hemen giderek 
onlara, içinde koruk, kuru ve olgun hurmalar bulunan bir hurma salkımı getirdi. 
"Bundan buyurun ! "  dedi ve bıçağı aldı .  RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- ona: 
"Sakın sağma, koyuna dokunma" dediyse de koyunu onlara kesti. Onlar da 
hem koyundan, hem o hurma salkımından yediler, içtiler. Yemeğe doyup, suya 
kandıkları vakit RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- EbO. Bekir ile Ömer'e :  "Canımı 
elinde tutan Allah' a  yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka 
sorulacaksınız! Sizi evlerinizden açlık çıkarmıştı, sonra şu nimetlere kavuşmadan 
dönmediniz" buyurdu1029 .  

Bu sahih hadis hitabın genel olup sadece kafirlere mahsus olmadığı husu
sunda açıktır. 

Ayrıca buna yaşanan vakıa da şahiddir. Zira oyalanma ve aldanmanın sa
dece kafirlerde değil Müslümanlarda da çok olması, hatta çoğunluğun çokluk 
gururuna kapılması yaşanan bir vakıadır. Kur'an' ın hitabı ,  ulaştığı herkesi kapsar. 
Hitaba ilk girenler RasO.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- döneminde yaşayanlar olsa 
da, sonrakileri de kapsar. Müteahhirinden görüşleri muteber olmayan bir takım 
kimseler bu konuda cedelleşseler de bu dinin açık ve net bilgilerindendir. 

Dolayısıyla dinin açık ve net kuralları gereği biz, bizden öncekiler ve sonra
kilerle birlikte, sahabilerin "Ey iman edenler! Oruç size farz kzlındz "1030 ve benzeri 
hitapların kapsamında yer aldıkları gibi yer almaktayız. 

Böylece "Çoklukla övünme" buyruğu bu vasfa haiz herkese h itaptır. İnsanlar 
da oyalanma ve çoklukla övünmede, sayısını ancak Allah'ın (c .c ) bildiği kadar 
çok, farklı ve çeşitlidirler. 

Şayet: Ancak mü'minleri çoklukla övünme oyalamamıştır. Onun için de 
onun oyaladığı kimselere yöneltilen tehdit onları kapsamamaktadır, denirse; 

Deriz ki: Zaten hitabın sadece kafirlere mahsus olduğunu söyleyenleri buna 
iten de bu olmuştur. Çünkü ayeti genel manasında açıklamaları mümkün olma
mış, bu tehdide en layık kimselerin kafirler olduklarını görünce de bunu onlara 
mahsus bir şey görmüşlerdir. 

Yukardaki itirazın cevabı şudur: Kur'an' ın, "yergiyi insana onun insan olması 
yönüyle yöneltme" metodu gereği ayette hitap, insan olması yönüyle insanadır. 

1029 Tahrici biraz önce geçti. 
1030 Bakara: 183 .  
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Şu ayetlerde olduğu gibi: "insan hep ace/ecidir"1031 , "İnsan hep nankördür"1032, 
"Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür"1033, " Onu insan yüklendi. Doğ
rusu o çok zalim, çok cahildir"1034 "insan gerçekten çok nankördür"1035 Bunun 
benzerleri çoktur. 

Böylece insan, insan olma itibariyle faydalı ilim ve salih amel gibi her tür
lü hayır ve güzellikten uzaktır. Onu bunlarla tamamlayan, bunları ona veren 
Allah'tır. Ondaki bu hasletler kendinden değildir. Onda, kendisinden olarak il
min zıttı cehalet ve adaletin zıttı zulümden başka bir şey yoktur. Ondaki her ilim, 
adalet ve fazilet Rabbindendir, kendinden değil. İşte çokluk övüncüyle oyalanma 
da onun kendinden olan tabiat ve mizacıdır. Bu durumdan ancak, Allah' ın (c.c) 
onu arındırması , ahireti isteyen ve onu dünya ile övünmeye tercih eden biri yap
ması ile çıkabilir. Allah (c.c) bunu ona verirse ne ala! Yoksa o dünyada mutlaka 
çoklukla övünecektir. 

Bunların, hitabın sadece kafirlere olduğuna ayetteki tehdidi delil getirmele
rine gelince; buna şöyle cevap verilir: 

Sözkonusu tehdit müşterektir ki o da ahiretle karşılaştığında gerçekleri bil
mektir. Bu, dünyada olmayıp o esnada karşılaşılan ve herkesin yaşayacağı bir 
olaydır. Allah' ın (c.c) "yakında bileceksiniz" ifadesinde Cehennem'de ebedi 
kalmak bir yana, oraya girmeyi gerektiren bir mana dahi yoktur. Cehennemi 
görmek de, onu her görenin oraya girmesini gerektirmez. Çünkü mahşerde top
lananların hepsi gözleriyle görecek ve müşahade edeceklerdir. Nitekim Allah 
(c.c) onu mü'mini ve kafiriyle, iyisi ve kötüsüyle tüm kulların göreceğine yemin 
etmiştir : " İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için 
kesinleşmiş bir hükümdür. " 1036 

Dolayısıyla bu sı1renin hiçbir yerinde hitabın umumiyetini engelleyici hiçbir 
durum yoktur. 

Müfessirlerin Hasan-ı Basri'den rivayet ettikleri "Nimetlerden yalnız Cehen
nem ehli hesaba çekilecektir" sözü ise batıldır. Ya ondan rivayet asılsızdır veya 
aslı varsa manası merduttur. Çünkü ifadesi açık sahih hadisler bunu reddetmek
tedir. Başarı Allah'tandır. 

Şurası açıktır ki; yüksek değeri, dehşet verici korkutuculuğu, içerdiği insanı 
oyalayıcı çokluk övüncünden men etmesi ve manasının kulların çoğuna uyması 
ile böylesi bir sure, başından sonuna sadece kafirlere mahsus olmayı reddeder 

1031 İsra: 1 1 .  
1032 İsra: 67 .  
1033 Adiyat: 6 .  
1034 Ahzab: 72. 
1035 Hace: 66. 
1036 Meryem: 7 1 .  
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ve bu ona yakışmaz. Bunu anlamak için konuyla ilgili RasCılullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-' in hadislerini düşünmek yeterli olacaktır. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

Çokluk övüncünün kabre varıncaya kadar tüm hayatı boyunca kendisi
ni oyalamasına izin verip ölüm anına kadar uykusundan uyanmayan ,  çokluk 
övüncünden kalbi uyumuş ve ancak ölüler yurdunda uyanacak kişiye yönelik 
bu azarlama üzerinde düşün. Sonra bu tipi, insanların çoğunluğuna vur. Ayette 
genelin kastedildiği sonucu zihninde kesinlik kazanacak. 

Allah' ın (c .c) ,  her çeşit dünya nimetiyle övünmenin girmesi için, çoklukla 
övünme yergisini övünülen şeyi belirtmeyerek her türlü övünmeye yönetlmesini 
düşün. 

Yine; "tekasur" tefaul kipindedir. Bu ise övünenlerden her birinin diğerine 
karşı çoklukla böbürlenmesi, dolayısıyla karşılıklı övündükleri şeylerde ondan 
daha çok şeye sahip olmaya çalışmasıdır. Onu buna iten ise izzet ve şerefin çok 
şeylere sahip olmada olduğunu sanmasıdır. Şairin söylediği gibi :  

Ben zenginlikte onlardan fazla değilim. 

İzzet ise ancak çoğa sahip olanlardadır. 

Aşırı çaba göstermeksizin çok mala sahip olmanın zararı yoktur. Nitekim 
bir grup sahabenin de çok malı-mülkü vardı, ancak onunla birbirlerine karşı 
böbürlenmediklerinden bu onlara zarar vermedi .  Başkalarına karşı dünya, şeref 
veya başka şeylerle övünmek kişiyi ahiret taliplileriyle yarışa girmekten oyalar ve 
alıkoyar. Çünkü yüksek gayrete sahip aziz ve yüce nefisler ancak faydası devam 
edecek, onunla kemale ereceği, arınacağı ve kendisi için kurtuluş vesilesi olacak 
şeylerle üstünlük sağlamaya çalışır. Bunlarda başkalarının onunla yarışmasına ve 
onu geçmesine tahammül edemez. Ebedi saadetin zirvesi olan çokluk elde etme 
çabası da budur. 

Bunun tersi dünya ehlinin dünyevi şeylerde birbirleriyle yarışmaları ve övün
meleridir. Bu, Allah (c.c) ve ahiret yurdundan oyalayan bir yarışma ve övünme 
olup kıtlık ve yokluk uçurumuna sürükler. Böylece bu tür çokluk övünç ve yarı
şının akibeti kıtlık, fakirlik ve mahrumiyettir. 

Uhrevi saadet vesilelerinden daha çok elde etme çabası ve yarışı sürekli 
Allah' ı  (c .c) ve nimetlerini hatırlatan bir yarış olup sonu, hiç yok olmayan, baki 
ve daimi bir çokluktur. Bu yarıştaki kişiye başkasının kendinden daha üstün söz
lü, daha güzel ameli ve daha çok ilim sahibi olması zor gelir. Başkasının hayır 
yollarının birinde kendisinden daha ileride olduğunu gördüğünde, eğer aynı 
hususta yetişemeyecekse, onu geçebileceği başka sahalarda yarışır. Bu çokluk 
çabası ve yarışı yerilen bir şey olmadığı gibi kulun ihlasına da zarar getirmez. 
Bilakis gerçek yarış, hayırlarda önde koşmadır. 



Nitekim Evs ve Hazreç kabilelerinin Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-'in hu
zurunda birbirleriyle rekabet etmeleri ve onun rızasını kazanma ve yardım etme
de yarış etmeleri böyle bir durumdu. 

Hz. Ömer' in -radıyallahu anh- Hz. Ebu Bekir -radıyallahu anh- i le durumu da böy
leydi. Ömer onun kendinden ne kadar ileride olduğunu görünce "Vallahi, seni 
kesinlikle geçemem" demiştir. 

FASIL 
Suredeki "kella: hayır" ifadesi üzerinde düşünen kimse onun buradaki yeri

nin ne kadar uygun olduğunu bilir. Çünkü bu onları çoklukla övünmeden engel
leme ve men etme, çokluk çabasının kendilerine kazandıracağını umdukları şey
lere sahip olamayacaklarını, bunların geçersiz olup, izzet ve kemali bununla elde 
edemeyecekleri manalarını içermektedir. Böylece bu lafız hem nehiy, hem de 
olumsuz haber manasını içermiştir. Allah (c .c) onlara, dünyevi nimetlerde çok
luk yarış ve övüncünün akibetini yavaş yavaş bileceklerini, kendilerini ahiretten 
oyalayan dünyalıkları elde etme ve onunla övünme çabasındaki kişilerin kendi 
yurtlarını teker teker mutlaka göreceklerini, Allah' ın (c .c) çok kazanma hırslarının 
sebeplerinden onları hesaba çekeceğini , nereden kazanıp nereye harcadıklarını 
soracağını bildirmiştir. 

Vallahi !  Bu ne muazzam, faydası ne yüce ve büyük, nasihat ve uyarısı ne 
etkili, ahirete teşvik ve dünyadan soğutmada ne güçlü bir suredir! Üstelik son 
derece kısa, kelimeleri akıcı ve cümle dizimi son derece güzeldir. Bununla hak 
olarak konuşan ve Peygamber' inin -sallallahu aleyhi vese llem- O'ndan (c .c) bir vahiy 
olarak tebliğ edip ulaştırdığı Allah (c .c) tüm noksanlıklardan münezzehtir. 

FASIL 
Bir düşün; Allah (c .c) nasıl da her yaşayanın vardığı son noktayı yerleşme 

ve karar kılma yeri olarak değil, önlerinde yerleşme diyarı olan ve kabirde bir 
müddet kalıp ayrılacak olan kimseler olarak zikretmiştir. İnsanlar dünyanın so
nuna vardıklarında bile misafir iseler, bu dünyadaki yollarında nasıldırlar? Onlar 
misafirhaneye gitmek üzere yoldan geçen, misafirhaneden de asıl yurda gidecek 
olan kimselerdir. 

Dolayısıyla burada üç şey vardır: bu dünya yolundan geçmek, sonra kabir
lere uğramak, sonra da yerleşik yurda gitmek1037. 

İbn Kayyim (rh.a) şöyle demiştir: 

Allah (c .c) "Sonra anda/sun, o günde nim�tlerden elbette (hesaba çekilip) 
sorulacaksın ızdır" (Tekasur: 8) buyurmuştur. 

1037 Uddetu's-Sabirin s. 183-194. 



Sure: 102 • Te ka sür  S u resi  •!• 595 

İmam Taberi der ki1038: Allah (c.c) şöyle demektedir: Allah (c.c) daha sonra 
sizi dünyada iken içinde bulunduğunuz nimetlerden hesaba çekecek; onlarda ne 
yaptığınızı, nasıl kazanıp nerede harcadığınızı ve (ilim ise) onlarla nasıl amel etti
ğinizi soracak. Katade der ki : Allah (c.c) her kulu, emanet bıraktığı her nimetten 
ve onu hak ettiği yerlere verip vermediğinden hesaba çekecek. 

Hesabı sorulacak nimetler iki çeşittir. Biri helal yoldan elde edilip helal yol
lara harcanandır. Allah (c.c) bunların şükrünü eda edip etmediğini soracaktır. 
Diğeri ise haksız yollardan elde edilip boş yere harcanan maldır. Allah (c.c) bun
ların da harcandık.lan ve kullanıldıkları yerlerin hesabını soracaktır. 1 039 

1038 Tefsiru Taberi 30 / 285. 
1039 İğasetu' l -lehefan 1 / 84. 



ASR SÜRESİ 
(3 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -3. Asra yemin olsun ki, gerçekten insan kesin hüsran içindedir. 
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler 
ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. 

Tefsiri : 

İmam Şafii bu sure hakkında şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar sadece 
bu süre hakkında düşünselerdi, bu sure kendilerine yeterdi ." 

İmam Şafii 'nin bu sözünü şöyle açıklayabiliriz. İnsanı hatalardan kurtarıp 
onu olgunluğun zirvesine çıkaran dört mertebe vardır. Bu mertebelerin ilki, hak
kı bilmek; ikincisi, onunla amel etmek; üçüncüsü, onu b ilmeyenlere öğretmek; 
dördüncüsü ise, onu öğrenirken, amel ederken ve başkasına öğretirken sabret
mektir. 

Allah bu dört mertebeyi, bu surede bir arada zikretmekte; sureye, asra ye
min ederek başladıktan sonra herkesin hüsranda olduğunu belirtmektedir. An
cak iman edip salih amel işleyenlerin, -ki bunlar, hak olarak bildikleri ile amel 
edenlerdir- birbirlerine hakkı tavsiye edenlerin ve birbirlerine hak üzere sabit ka
lıp sabretmeyi tavsiye edenlerin, bu hüsranın dışında kaldıklarını açıklamaktadır. 
İşte bu, kemale ermenin son noktasıdır. Çünkü gerçek anlamda kemale ermek, 
öncelikle kişinin kendi ruhunda kemale ermesiyle, sonra başkasını kemale erdir
mesiyle mümkün olur. Kişinin kemale ermesi ancak bilgi ve uygulama gücünü 
ıslah etmesiyle gerçekleşir. Bilgi gücünün ıslahı, iman ile; uygulama gücünün 
ıslahı ise salih ameller işlemekle, öğrendiklerini başkasına öğretmekle, buna sab
retmekle, öğrenme ve uygulamada başkasına sabrı tavsiye etmekle olur. 
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Kısa olmakla birlikte Kur'an'daki bu sure, bütün hayırları içinde toplayan ve
ciz bir suredir. Yüce kitabını, kendisinin dışındaki her şeye yeterli kılan , her derde 
deva yapan ve her hayra götüren bir kitap yapan Allah' a  hamdolsun . 1040 

Yazar, bu sureyle ilgili el-Cevabü'l-Kafi adlı eserinde şunları söylemektedir: 
Sure, hakkı bilmek ve onun üzerinde sebat gösterip sabretmenin yeterli olmadı
ğını belirtiyor. Hüsrandan kurtulmak için hakkı b irbirine tavsiye etmeyi , hakkı 
göstermeyi ve hakka teşvik etmeyi gerekli kılıyor. Burada şu nokta dikkat çekici
dir: Nitelikleri belirtilen bu kimselerin dışında kalanlar hüsran içinde olduklarına 
göre, bilindiği gibi hata ve günahlar kalbin basiretini köreltmekte , bu yüzden 
hak gerektiği gibi anlaşılamamaktadır. Günahlar, insanın gücünü, azim ve ka
rarlılığını zayıflattığı için, hak üzerinde kalmaya dayanamaz, sabredemez. Hatta 
günahlar, kişinin davranışlarını ters çevirdiği gibi belki de kalbin anlama kabili
yetini de ters çevirir. Böylece batılı hak, hakkı batıl; kötüyü iyi, iyiyi kötü görür. 
Bu yüzden hayatı ve davranışları tersine döner; Allah' a  ve ahiret yurduna olan 
yolculuğundan vazgeçip dünya hayatından hoşlanan, onunla huzur bulan nefsin 
arzu ve isteklerine kavuşma yolculuğuna başlar. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden 
gafil kalıp Allah'la buluşmak için hazırlık yapmayı terk eder. İşlenen günahların 
bundan başka cezası olmasa dahi , sadece bu ceza bile günahları terk etmeye ve 
onlardan uzak durmaya yeterli bir gerekçedir. Allah, günahlardan uzak durmada 
bize yardım etsin. 1041 

Yazar, bu suresiyle ilgili Uddetü's-Sabirin adlı eserinde de şunları söylemek
tedir: İmam Şafii şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar sadece bu ayet hak
kında düşünselerdi, bu ayet kendilerine yeterdi . " Bu sözü şöyle açıklayabiliriz. 
Kişinin kemale ermesi, bilgi gücünün ve amel (uygulama) gücünün kemale er
mesiyle mümkündür. Bu ikisi, iman ve salih ameldir. İnsan kendi ruhunu olgun
laştırıp kemale ermeye ihtiyaç duyduğu gibi, başkalarını da olgunlaştırıp kemale 
erdirmeye ihtiyaç duyar. Bu, ayette birbirine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye etmek 
olarak ifade edilmektedir. Tüm bu niteliklerin temeli , dayanağı ve gücü, sabret
meye dayanır. 1042 

Bu sureyle ilgili olarak Yazar, İğasetü'l-Lehfan adlı eserinde şöyle söylemek
tedir: Allah bu surede, karlı veya zararlı çalışmaların yapıldığı zamana yemin 
etmekte; herkesin zararda olduğunu, ancak iman edip salih amel işleyerek ken
disini, hakkı ve sabrı tavsiye ederek de başkalarını kemale erdirenlerin bu hüs
ranın dışında olduğunu belirtmektedir. Kişinin, faydalı ilim ve salih amelle ken
disini olgunlaştırdığını; bunu başkalarına öğreterek, sabrederek ve sabrı tavsiye 

1040 Bkz. Miftahu Daru's-Sa'ade, s. 61 .  
1041  El-Cevabü'l-Kafi, s .  135-136. 
1042 Uddetü's-Sabirin, s. 75. 
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ederek başkalarını da olgunlaştırdığını ifade etmektedir. Bu yüzden İmam Şafii 
şöyle söylemiştir: "Eğer bütün insanlar Asr suresi hakkında düşünselerdi, bu sure 
onlara yeterdi ." 1043 

Yazar, Medariku's-Salikin adlı eserinde ise bu sure hakkında şunları söyle
mektedir: "Allah bu surede zamana ant içerek, bilgi gücünü imanla, uygulama 
gücünü de salih amelle tamamlayanlar ile hakkı ve sabrı tavsiye ederek başka
larının kemale ermesini sağlayanlar dışında herkesin zararda olduğunu belirt
mektedir. Ayette geçen 'Hak' , iman ve amel (uygulama)dır. İman ve amel, sabır 
olmadan, onu başkasına tavsiye etmeden tamamlanmaz. 

İnsan, bütün ömrünü hatta nefeslerini bile kendisini yüksek amaçlara ulaş
tıracak şeylere harcayarak apaçık hüsrandan kurtulmaya çalışmalıdır. Bu da 
ancak Kur'an'a yönelmekle, onu iyi düşünüp anlamakla, definelerini aramakla, 
hazinelerini ortaya çıkarmakla, ona özel ilgi göstermekle, kararlılıkla üzerinde 
durmakla mümkün olur. Bu şekilde bir çalışma, insanların dünya ve ahiret çı
karlarını korur; onları en doğru yola ulaştırır. Öyleyse hakikat, tarikat, zevkler ve 
doğru bütün dini coşkular, ancak bu kandilden beslenir; ancak onun ağaçlarıyla 
meyvelerini verir. 1044 

Müellif başka bir eserinde ise bu sure hakkında şunları söylemektedir: Eğer 
insanların tamamı sadece bu sureyi ele alsalar, bu kendilerine yeter. İmam 
Şafii' nin söylediği gibi : "Eğer insanlar sadece bu sureyi düşünecek olsalardı, bu 
sure kendilerine yeterdi . "  

Allah bu surede insan türünü, kazanan ve kaybeden olarak ikiye ayırmakta
dır. Kazanan insan, öğüt alıp iman eden, salih amel işleyen; öğrenme, öğretme 
ve rehberliği de içeren hakkı başkalarına tavsiye eden, bu uğurda kendi nefsine 
ve başkasına sabrı tavsiye edendir. Buna göre sure, en kısa en veciz ve en özlü 
ifadeyle iki öğüt, iki ikmal (eksik tamamlama) ve iki gücün kemale ermesini içer
mektedir. Tüm bunları güzel bir önsöz ve ince bir üslupla ifade etmektedir. 

Surede ifade edilen iki öğüt, kişinin öncelikle kendi nefsine öğüt vermesi 
sonra da hakkı ve sabrı tavsiye ederek mümin kardeşine öğüt vermesidir. İki 
ikmal, kişinin önce kendi eksiklerini tamamlaması sonra da kardeşinin eksiklikle
rini tamamlamasıdır. İki gücün kemale ermesi ise, kişide iki güç bulunmaktadır. 
Birincisi iman ile kemale erip tamamlanan bilgi ve düşünce gücüdür. Diğeri ise 
salih amelle kemale eren ve yalnız sabırla tamamlanan irade , sevgi ve uygulama 
(amel) gücüdür. Buna göre burada altı durum ortaya çıkmaktadır. Surların üçü, 
kişinin kendisiyle ilgilidir. İnsan, kemale ermek için bu üç şeyi kendi nefsinde 
uygulayacak, sonra onları başkalarına emredecektir. O halde kişi, bilgi gücünü 
imanla; uygulama gücünü salih amelle tamamlamalı, bunlara devam edip sab-

1043 İğasetü'l-Lehfan, 1/25. 
1044 Medaricü's-Salikin, 1/6-7. 
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retmeli ve başkalarına tavsiye etmelidir. Bu üç vasıfla insan, emirleri uygulayan, 
yasaklardan kaçınan, bunları başkalarına öğretip insanları bu emir ve yasaklara 
uymaya çağıran biri olacaktır. İşte gerçek anlamda kazanan ve kar eden kişi 
budur. Artık kardan kaybettiği oranda bu kişi hüsranda ve zarardadır. Allah yar
dımcımız olsun ve yalnız O'na güvenip dayanırız. 1045 

Allah, insanın ahiretteki durumuna göre Asr' (zamana) yemin etmektedir. 
Son derece kısa ve öz olmakla birlikte bu surenin yüksek bir konumu vardır. 
Öyle ki, İmam Şafii bu sure hakkında: "Eğer insanların tamamı sadece bu sureyi 
düşünecek olsalardı, bu sure kendilerine yeterdi" demiştir. 

Surede kendisine yemin edilen 'Asr' hakkında farklı tefsirler yapılmıştır. Kimi 
müfessirler 'Asr' ın, gün bitiminin ilk vakti olduğunu söylerken; kimi müfessirler 
de günün son saati olduğunu söylemişlerdir. Başka müfessirler ise 'Asr' dan mak
sadın ikindi namazı olduğunu söylemişlerdir. Ancak müfessirlerin çoğunluğu, 
surede geçen 'Asr' ın zaman 'Dehr' anlamında olduğunu söylemişlerdir. Tercih 
edilen görüş budur; çünkü Arap dilinde zamanın 'Asr' olarak adlandırıldığı bili
nen bir gerçektir. Şair der ki: 

İki asr (gün ve gece) kalmayacak 

Birbirlerine kavuşup tamamlanmak istediklerinde. 

Yüce Allah, ibret alma konumu nedeniyle Asr'a yemin etmektedir. Zira gece 
ve gündüzün, her şeyi bilen, pek güçlü ve kudret sahibi Allah' ın takdir ettiği şekil
de akıp gitmesi, bütün varlıkların sağlıklı bir sistem içinde faaliyetlerini yürütme
sini sağlamaktadır. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, bazen birbirine eşit 
olması, bazen b irinin uzun diğerinin kısa olması; aydınlık ve karanlığının, sıcaklık 
ve soğukluğunun farklı olması, canlıların yayılması, dinlenmesi; zamanın yüzyıl
lara, yıllara, aylara, günlere, saatlere ve daha aşağı vakitlere bölünmesi , bütün 
bunlar Yüce Allah'ın birer ayetidir. Bu ayetler, O'nun sonsuz kudret ve hikmet 
sahibi olduğunun, benzersiz bir yaratıcı olduğunun apaçık delilleridir. 

Allah, bu surede insanların çalıştığı ve çalıştıklarının karşılığını aldıkları za
mana yemin ederek, başlangıca yani zamanı yaratmaya, çalışanları ve yaptıkları 
işleri yaratmaya dikkat çekmektedir. Böylece Allah, güç ve kudretinin, başlangıç
la sınırlı olmadığı gibi ahiretle de sınırlı olmadığını belirtmekte; zamanı, çalışan
ları ve fiillerini yaratma, onları iyi ve kötü olarak ikiye ayırma hikmetinin, onları 
eşit tutmayacağını ;  iyilere işledikleri iyiliklerle, kötülere de işledikleri kötülüklerle 

1045 El-Kelam ala mes'eleti's-Sima' , s. 404. Değerli okuyucu, bu değerli surede tekrar zannettiği 
bazı alıntıların olduğunu düşünebilir. Evet, bunlar tekrar olarak görünebilir; ancak bunları 
iyi düşünen kimse, alıntı yapılan her pasajdan çıkarılan derin anlamlar olduğunu anlaya
caktır. İbnu'l-Kayyim, bu surenin tefsirine kaynak olarak İmam Şafii'nin sözünü almakta; 
sonra da aynı olduğu sanılan ifadelerle birçok anlam ortaya çıkarmaktadır. Kıyamet Suresi
nin son bölümünde olduğu gibi, bu üslup diğer bazı sörelerde de kullanılmıştır. 
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karşılık vermesinin, bu kimseleri kazanan ya da kaybeden yapmayacağını; aksi
ne, insanın sadece insan olduğu için kaybeden olduğunu açıklamaktadır. Ancak 
kendisinin , merhamet edip doğru yolu gösterdiği , iman etme ve salih amel işle
mede, bunları başkalarına tavsiye etmede başarılı kıldığı kimseleri kaybedenlerin 
dışında tutmaktadır. 

Bu sure, Tin suresinde geçen "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" 1046 
ayetinin bir benzeridir. Ancak Allah burada sadece iman edip salih amel işleyen
leri aşağıların aşağısına indirilenlerin dışında tutmaktadır. 

Kur'an' ın, "Gerçekten insan kesin hüsran içindedir" ifadesindeki hikmeti 
düşünün. Sonra istisnayı daraltıp özelleştiren (tahsis) şu ifadeye bakın: "Ancak 
iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler bunun dışındadır." 

Oysa Allah Tin suresinde "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" dedikten 
sonra, istisnayı geniş tutup genelleştirmekte ve sadece: "Ancak iman edip salih 
amel işleyenler hariç" 1047 demekte; "Hakkı ve sabrı tavsiye edenler"i burada zik
retmemektedir. Zira tavsiye etmek, iman etme ve salih amel işlemeyi başkalarına 
da emretmektir. Bu ise kişinin bunları sadece kendisinin yapmasından fazla bir 
durumdur. Böyle olmayıp hakkı ve sabrı başkalarına tavsiye etmeyen, bu karı 
kaybeder; böylece zarar edenlerden olur. Bu şekilde hüsranda olmak, aşağıların 
aşağısına inmeyi gerektirmez. Çünkü insan, kendisine vacip olanları yapıp onları 
başkasına emretmeyebilir. Zira iyiliği emredip kötülükten sakındırma, artı bir mer
tebedir; yerine göre bazen farz-ı ayn, bazen farz-ı kifaye, bazen de müstehabtır. 

Hakkı tavsiye etmek, hem vacip olan haklan hem de müstehab olan haklan 
kapsar. Aynı şekilde sabrı tavsiye etmek, hem vacip olan sabrı hem müstehab 
olan sabrı kapsar. Eğer iman edip salih amel işleyenler hakkı ve sabrı da tavsi
ye ederlerse, bu durumda, kendilerine vacip olanları yapıp onları başkalarına 
emretmeyen kimselerin kaybettikleri karı kazanırlar. Hakkı ve sabrı tavsiye et
meyenler, kendilerini ve ailelerini kaybetmeseler de bu tavsiyede bulunanların 
kazandıkları karı kaybetmiş olurlar. Çünkü mutlak kayıp başka, kesin kayıp baş
ka anlamdadır. Bu yüzden Yüce Allah: "Gerçekten insan kesin h üsran içindedir" 
buyurmuştur. Sonra, bir maldan kar edip başkasından zarar eden bir kimseye, 
'Zarar etti" veya 'Zararda' denilebilir. Nitekim Abdullah b. Ömer -radıyallahu anh-: 
"Bir çok kıratlarda (bir ölçü birimi) kaybetmişizdir" 1048 demiştir. Bu da bir tür 
kayıptır; dolayısıyla kayıp ve zarar oranı, kazananın elde ettiği kara göre değer
lendirilir. 

1046 Tin, 5. 
1047 Tin, 6. 
1048 Buhari, 3/229; Müslim, 2/609-610. Hafız İbn Hacer, Abdullah b .  Ömer'in bu sözü, defin 

işlerine düzenli bir şekilde devam etmediği için söylediğini söyler. Müslim'in bunu böyle 
açıkladığını aktarır. Bkz. Fethü'l-Bari, 3/233. 
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Allah Tin süresinde, "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik" dedikten son
ra ''Ancak iman edip salih amel işleyenler hariç" buyurarak, insanları sadece 
iki kısma ayırmıştır. İnsanda iki güç vardır: bilgi gücü ve amel (uygulama, ya
pabilme) gücü. Yine insanda iki hal vardır: başkasının emrine uyduğu hal ve 
kendisinin başkasına emrettiği hal. Allah bu ayetlerde, bilgi gücünü iman ile, 
amel gücünü de salih amel ile tamamlayan, bu konuda başkasının verdiği emre 
uyan ve onu başkalarına emreden kimseleri, hüsranda olan insanların dışında 
tutmaktadır. 

İnsanın iki hali vardır. Birisi, kendisinin olgunlaşıp kemale erdiği hal; diğeri 
de başkasının olgunlaşmasına ve kemale ermesine vesile olma halidir. Kişinin 
kendisinin kemale ermesi ve başkasının kemale ermesine vesile olması, iki şeye 
bağlıdır. Bunlar, hakkı bilmek ve hak üzerinde kalıp sabretmektir. 

Buna göre ayet, faydalı ilim, salih amel, önce kendisine sonra mümin kar
deşine iyilik yapma, emredene boyun eğme ve emirlerini kabul etme gibi insanı 
olgunlaştırıp kemale erdiren bütün mertebeleri kapsamaktadır. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sab
rı tavsiye edenler hariç ." Bu ayet, dindeki önderlik makamına işaret etmekte 
ve şu ayete benzemektedir: "Sabredip ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, 
onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler tayin ettik." 1049 Demek ki, 
dindeki önderlik ancak sabır ve kesin iman ile elde edilebilmektedir. 

Sabır, iki türlüdür. Biri, başa gelen bela ve musibete sabretmek; diğeri de 
dini kurallara uyarken sabretmektir. Bu sabır da iki türlüdür. Biri emirleri uygu
larken sabretmek, diğeri yasaklardan sakınırken sabretmektir. Birincisi, iradeyi 
gerçekleştirme onu uygulamada sabırlı olmaktır; diğeri iradeye engel olma onu 
uygulamamakta sabırlı olmaktır. 

Başa gelen musibete sabır, mümin kafir, iyi kötü herkes için ortak b ir haldir. 
İman ve sabretme tercihi olmadıkça, bu tür sabrın sevabı yoktur. Zira Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- kızı hakkında: "Ona emret! Sabretsin ve sevabını 
Allah'tan beklesin" demiştir. 

Allah bu tür sabır için şöyle buyurmaktadır: 

"Sabredenler ve salih amel işleyenler için bağışlanma ve büyük ecir vardır. "1050 

"Evet, eğer sabreder ve Allah 'tan sakınırsanız, onlar (düşmanların ız) da he-
men şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, n işanlı beş bin melekle sizi takviye 
eder. "1051 

1049 Secde, 24. 
1050 Hud, 1 1 .  
1051 Al-i İmran, 125. 
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"Eğer sabreder ve Aflah 'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hilesi size 
h içbir zarar vermez. "1052 

İman ve takva olmayan sabır, iman ve takvadan yoksun beden gücü gibidir. 
Başa gelene sabretmek, dini inancın gücüne göre farklılık gösterir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Sen sabret! Şüphesiz Aflah 'ın vaadi hak
tır; kesin bir şekilde inanmayanlar, sakın sen i  hafifliğe sevk etmesin. "1053 

Allah bu ayette, Hz. Peygambere sabretmesini ve sabretmede kesin karar
lı olmayanlara benzememesini emretmektedir. Onların kesin bir şekilde inan
mamaları, sabretmemelerine ve hafifliğe sürüklenmelerine neden olmakta; bu 
da onları, toplumlarını hafife almaya itmektedir. Oysa bunlar, kesin bir şekilde 
inanmış ve hakkı bilmiş olsalardı, sabreder, hafifliğe sürüklenmez ve toplumlarını 
hafife almazlardı. Dolayısı ile kesin inancı az olanın sabrı da az olur. Sabrı az olan 
da hafifliğe maruz kalır, başkalarını hafife alır. 

Sabırlı ve kesin inanca sahip olan, olgun ve ağırbaşlıdır; çünkü akıl ve dü
şünce sahibidir. Kesin inancı olmayanın ise sabrı yoktur, hafif ve değersizdir; 
rüzgarın hafif şeyleri sallayıp oynattığı gibi, nefsani arzu ve isteklerin kendisiyle 
oynadığı tutarsız, kontrolsüz ve başıboş biridir. Allah, bize yardım etsin ve bu 
duruma düşmekten bizi korusun. 1054 

1052 Al-i İmran, 120. 
1053 Rum.  60. 
1054 Et-Tibyan fi Aksami' l-Kur·an, s .  83-88. 
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HÜMEZE SÜRESİ 
[9 Ayetl 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  İnsanları arkadan çekiştiren, yüzlerine karşı onlarla alay eden her 
kişin in vay haline ki, 

2. O malı toplayıp onu tekrar tekrar sayandır. 

3. Malının gerçekten kendisine ebedi hayat verdiğin i  sanır. 

4. Hayır! O Hutame 'ye - andolsun ki - atılacaktır. 

5 . O Hutame'nin mahiyetini sana ne bildirdi? 

6. (0) Allah 'ın tutuşturulmuş ateşidir ki; 

7. O kalblerin üstüne (kadar) çıkacaktır. 

8, 9. Muhakkak ki bu (ateşin kapıları), onların üzer/erine uzatılmış 
direklerle kapatılmış olacaktır. 
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FiL SURESi 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Rabbinin fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi? 

2 .  Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? 

3 .  Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönder(me) di  (mi?) 

4. (Bu kuşlar) onlara ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. 

5. Sonunda onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi. 
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KUREYŞ SÜRESİ 

(4 Ayetl 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Kureyş'in güvenlik ve esenliği için, 

2. Kış ve yaz yolculuklarında kendilerini güvenlik ve esenliğe kavuş
turduğu için, 

3. Artık onlar bu Beyt'in (Kôbe'nin) Rabbine ibadet etsinler. 

4. O ki kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan kendilerine güven
lik verendir. 



MAÜN SÜRESİ 
[7 AyetJ 

Rahman ve Rahim A/lah 'ın adı ile. 

1 .  Dini yalanlayanı gördün mü? 

2.  İşte o, yetimi itip kakar. 

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. 

4, 5. O namaz kılanların vay haline. Onlar ki, namazlarında gafildirler. 

6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. 

7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 

Tefsiri : 

Namazda sehivde (gaflet ve yanılgıda) olmak, namazı tamamen terk etmek 
demek değildir; aksi halde 'namaz kılanlar' olmazdılar. Dolayısıyla sehivden 
maksat, İbn Mes'ud ve diğerlerinin söylediği gibi ya namazın vakit gibi farz veya 
vaciplerinden birine uymamak; ya da başkalarının söylediği gibi namazda gere
ken içtenlik, huşu ve kalbi hazırlığın olmamasıdır. 

Bu konuda doğru olan görüş, bu ifadenin her iki sehiv türünü de kapsa
dığıdır. Zira Allah, onların namaz kıldıklarını ancak kıldıkları namazda sehivde 
olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla bu sehiv, namazın ister farz olan vaktinde 
olsun ister içtenlik, kalp hazırlığı ve huşusunda olsun fark etmez. Zaten bu yüz
den Allah, bu şekilde namaz kılanları riyakarlıkla nitelemektedir. Eğer sehivden 
maksat, terk etmek olsaydı bu durumda riya olmazdı. 1055 

1055 Medaricü's-salikin, 1/527. 
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KEVSER SÜRESİ 
[3 AyetJ 

Rahmôn ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -3: Şüphesiz, biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz 
kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir. 

Tefsiri : 

Kevser suresi, Kur'an' ın en kısa suresidir. Bununla birlikte içinde mükemmel 
olmayı gerektiren eşsiz sözcükler ve özlü olmayı gerektiren derin anlamlar vardır. 
Surede, sekizi ) _;S"jı .!lı:J.c.i �J ayetinde, sekizi �lj �) j...;2.i ayetinde, beşi de 01 
J;iJI _,;. �L!, ayetinde olmak üzere toplam yirmi bir incelik vardır. 

) _;Sjı !Jı::6c.I �1ayetindeki sekiz incelik 

Bir :Bu ayet ,büyük bir verene işaret eden büyük bağış ve armağana delalet 
eder. Büyük birinin verdiği bağış da elbet büyük olur. Buna göre O, Kevser ile 
çok hayır ve nimeti kastetmektedir. Bu çok hayırdan biri , peygamberin evladı 
sayılan ümmetinin kıyamete kadar var olmasıdır. Ümmetin peygamberin evladı 
sayılmasının nedeni, Abdullah b .  Mesud'un 'Peygamber, müminler için kendi 
nefislerinden daha evladır; zevceleri de onların anneleridir' 1056 ayetini 'Peygam
ber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır; o, onların babasıdır, zevce
leri de onların anneleridir' şeklinde okumasıdır. 1057 Hz. Peygambere vaat edilen 
hayırlardan bir diğeri, Allah ' ın kendisine iki dünyada verdiği saygı, sevgi ve ön
celik ile Allah'tan başka kimsenin bilmediği sevaplardır. 
------- -------
1056 el-Ahzab, 33/6. 
1 057 El-Kurtubi, Ubeyy b. Ka'b'ın mushafında ayetin bu şekilde yazılı olduğunu; İbn Abbas'ın da 

ayeti bu şekilde okuduğunu söyler. Bkz. Tefsirü'l-Kurtubi, 6/520. 
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Bazıları Kevser' in, Cennet'te bir nehir adı olduğu söylemişlerdir. Bu nehrin 
suyu, her şeyden daha tatlıdır. Kenarında ise yıldızlar gibi parlayan ya da yıldızlar 
sayısınca altın ve gümüşten kaseler vardır. 

İki :  Ayetin başındaki 'İnna' (Biz) zamiri, birinci çoğul şahıs zamiridir. Bu, Rab 
olmanın yüceliğini hissettiriyor. 

Üç: Cümledeki fiil, mübteda'nın haberi olarak gelmiştir. Bu da takdim ve 
tehir bölümünde açıkladığımız anlamın gerçekliğine ve ayırıcı özelliğine delalet 
eder. 

Dört: Cümle, yemin yerine geçen pekiştirme edatı 'İnne' ile başlamaktadır. 

Beş : Cümledeki fiil geçmiş zaman kipiyle gelmiştir. Bu, Kevser' in sadece bu 
dünyadaki bağışla sınırlı olmadığına, ahirette verilecek bağışı da kapsadığına de
lalet eder. Ayrıca, Allah'ın lütuf ve keremiyle gerçekleşecek olanın gerçekleşmiş 
hükmünde olduğuna delalet eder. 

Altı: Kevser sözcüğü, mevsufu (niteleneni) hazfedilmiş olarak gelmiştir. Çün
kü ittisa' (genişleme) yöntemiyle zikredilende bulunan yaygınlık, kapsama ve 
hayal gücü gibi durumlar, hazfedilende yoktur. 

Yedi: Zikredilen sıfat, çokluğu haber vermektedir. 

Sekiz: Sıfat, nitelenenin daha kapsamlı ve çokluk anlamını tam olarak ver
mesi için istiğrak (kapsamlılık) lamı olarak bilinen lam harfiyle gelmiştir. 

�lj �). � ayetindeki sekiz incelik 

Bir: j..;J 'deki takip (peşinden gelme) fa'sı, sebep olma anlamından anlaşıl
maktadır. Bu, iki anlam ortaya koymaktadır. Birisi, verilen çok nimeti , o nimeti 
verene şükretmeye ve ibadet yapmaya sebep kılmak. 

İki: Düşmanın sözüne fazla önem vermemeye sebep kılmak. Bilindiği üzere 
bu süre, müşriklerden As b .  Vfül' in 'Muhammed' in sonu (soyu) kesiktir' sözü 
nedeniyle inmiştir. Bu söz Hz. Peygambere pek ağır gelmiş, bunun üzerine Allah 
bu sureyi indirmiştir. l058 

Üç: Buradaki emirden maksat, tariz yoluyla As b .  Vail ve benzerleri gibi 
ibadet ve kurbanı Allah'tan başkası adına yapanlardan yüz çevirmeyi zikrederek, 
Hz. Peygamberin ayaklarını doğru yol üzerinde sabit kılmak ve ibadeti, yalnız 
Allah rızası için samimiyetle yapmaya teşvik etmektir. 

1058 İbn İshak, 1/421 .  
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Dört: Ayette zikredilen namaz ve kurban ibadeti, iki ibadet türüne işaret 
etmektedir. Yani ayet, bedeni ibadetlerin direği olan namazın ve mali ibadet
lerin zirvesi olan kurbanın önemini vurgulamakta; Hz. Peygamberin -sallallahu 

aleyhi vesellem-, gözünün nuru kılınan namaza ve çok değer verdiği deveyi kur
ban etmeye gösterdiği özel öneme dikkat çekmektedir. Rivayet edildiğine göre 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, kurban olarak kesilmesi için aralarında 
burnunda altından demir halka bulunan bir deve de olmak üzere tam yüz deve 
hediye etmiştir. 

Beş: Birincisi delalet ettiği için ikincisinde lam hazfedilmiştir. Yani 've'n-har li 
rabbike' (Rabbin için kurban kes) denilmemiştir. 

Altı: Okuyan, kendini zorlayarak değil tamamen doğal olarak ayeti okudu
ğunda, bedi' sanatının bir türü olan seci' e  (nesir kafiyesine) uyar. 

Yedi: �) (Rabbin için) ifadesinde iki güzel anlatım vardır. Biri, hitabetin te
mel üsluplarından biri olan iltifat yöntemiyle gelmiş olması ve sözün gizli lafızdan 
açık lafza yönelmiş olmasıdır. Bununla Allah' ın yüceliği ortaya çıkmakta ve yük
sek otoritesi ispat edilmektedir. Halifeler de bu üslubu kullanmış ve 'Müminlerin 
emiri sana şunu şunu emrediyor' denilmiştir. Hz. Ömer, el-Ezdl'nin kabilesine 
hitab etmesinden sonra: "Kureyş gençlerinin efendisi Mervan b. Hakem size hi
tap etti" demiştir. 

Sekiz: Bununla, kulların kendisine ibadet ettiği Allah'ın haklarından birinin, 
O'nun kendi Rableri ve Malikleri olduğunun bilinmesidir. Burada iltimasın terk 
edilmesiyle, kulun Rabbine ibadet ederek O'na iyilik yaptığı veya ibadeti terk 
ederek O'na zarar verdiği düşüncesi engellenmiştir. 

_?.1JI _; .i.8l� �l ayetindeki beş incelik 

Bir: Bu ayet, daha önce geçen 'Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban 
kes' emrini, istinaf (yeniden başlama) yoluyla kendi haline yönelme ve başkası
nın kötülenmesine sevinmeyi terk etmeyle açıklamaktadır. Bulunduğu konumu
na güzel bir şekilde uyan istinaf sanatı, Kur' an' da pek çok yerde geçer. 

İki : Bu ifade bizi, itiraz cümlesini mürsel yapmaya yönlendirmektedir. İrsalin 
hikmeti ise, "İki kadından biri: "Babacığım!  Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuk
larının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır" dedi" 1059 ayetinde olduğu gibi son 
amacı açıklamaktır. 

'Asıl sonu kesik olan' ifadesiyle kastedilen kişi, As b .  Vail'dir. 

Üç: Bu kişinin adının ayette belirtilmemesi, onun haline benzer durumda 
olan herkesi kapsaması içindir. 

1059 El-Kasas, 28/26. 
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Dört: Cümle, yemin yerine geçen pekiştirme harfi 'İnne' ile başlamakta; o 
kişiyi, kalbiyle doğruluğa yönelmeyen ve diliyle hakkı konuşmayı amaçlamayan 
bir anlama delalet eden bir isimle ifade etmektedir. Bu kişi, isyan, kin, kıskançlık, 
buğz ve öfkeye yakın anlamdaki 'Sonu kesik' ifadesini kullandığı için, ayet onu 
bu anlamları çağrıştıran bir ifadeyle ödüllendirmektedir. 

Beş: Bu isim cümlenin haberi 'Hüve'l-ebter' dir. Eş-Şani' ise müfessirlerin 
çoğunun söylediği gibi kin besleyen, buğzeden ,  düşmanlık yapan anlamındadır. 

Girişi gayet güzel, pasaj ları tastamam ve bütün emirlerin bir modeli olma 
özelliğine sahip olan bu slire, derin nüktelerle doludur. İçinde azımsanmayacak 
güzellikler saklıdır. Bu haliyle sure, nükte yapmaya çalışanların yapay nüktelerin
den ve ceza korkusuyla çalışanların çalışmasından uzaktır. 1060 

1060 El-Fevfüdu'l-Müşawak, s. 253-255. 



KAFİRÜN SÜRESİ 
[6 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Ey kafirler, 

2. "Ben sizin ibadet etmekte olduklarınıza tapmam, 

3. "Siz de ben im ibadet ettiğime tapanlar değilsiniz, 

4. "Sizin ibadet ettiklerinize tapacak da değilim, 

5.  "Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsin iz. 

6. "(Artık) sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim . " 



NASR SÜRESİ 
[3 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  Allah 'ın yardımı ve fetih geldiği zaman 

2. insanların dalga dalga Allah 'ın dinine girdiğini  gördüğünde, 

3. Rabbini överek tesbih et, O'ndan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri 
kabul edendir. 

Tefsiri : 

Hz. Ömer, sahabeye 'Bu konuda ne diyorsunuz?' diye sorunca, sahabeler 
şöyle dediler: "Allah burada nebisine, kendisine fetih geldiği zaman istiğfarda 
bulunmasını emretmektedir. " 

Sonra Hz. Ömer, İbn Abbas'a dönerek: "Sen ne diyorsun?" diye sordu. İbn 
Abbas: "Bu, Allah resulünün ecelini kendisine haber vermektedir" dedi. Bunun 
üzerine Hz. Ömer: "Ben de bundan senin anladığından başka bir şey anlamıyo
rum" dedi . 1061 

Bu, gerçekten derin ve ince bir anlayıştır; herkes onu anlayamaz. Allah bura
da, istiğfarda bulunmayı işlenen amele değil meydana gelecek olaya bağlamak
tadır. Bu olay, Allah'ın peygamberine fetih nimetini ve insanların bölük bölük 
dine gireceği müjdesini vermesidir. Bu ise istiğfarda bulunmayı gerektirecek bir 
durum değildir. O halde istiğfarın başka bir sebebi olmalıdır. Bu sebep, Allah' ın 
kulu üzerindeki nimetini tamamlayan ecel vaktinin gelmesi, ecel gelmeden onu 

1061 Buhar!, Tefsir, 8/606. 
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candan tevbeye ve kendi huzurunda istiğfarda bulunmaya muvaffak kılması; 
böylece her günahtan arınmış bir şekilde tertemiz olarak Rabbiyle buluşması; 
o Rabbinden Rabbi de ondan hoşnut olarak mutlu ve sevinçli bir halde O'nun 
huzuruna çıkmasıdır. 

Nitekim surenin sonundaki 'Ôyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan 
bağışlanma dile' 1062 ayet de bu anlama delalet etmektedir. Bu yüzden Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- Allah' ı  daima hamd ile tesbih ederdi. Dolayısıyla 
fetihten ve insanların bölük bölük dine girişinden sonra bu tesbih ile emredilen, 
meydana gelen bu durumdan daha büyük bir iş içindir. O iş de, yüce dostun hu
zuruna intikal etme hazırlığıdır. Bu ayetle Hz. Peygambere, kendisini bu makama 
yükseltecek tesbih ve istiğfar ibadetinden bir miktar kaldığı bildirilmekte ve bunu 
tamamlaması emredilmektedir. 

Ayet ayrıca, Yüce Allah' ın işlenen amellerin sonunda tevbe ve istiğfarda bu
lunmayı meşru kıldığına delalet etmektedir. Nitekim hacdan ve gece namazından 
sonra tevbe ve istiğfarda bulunmak meşru kılınmıştır. Hz . Peygamber -sallallahu 
aleyhi vesellem- de namazı bitirdikten sonra selam verdiğinde üç defa 'Estağfirul
lah' (Allah'tan bağışlanma dilerim) demiş; abdest aldıktan sonra abdest alana: 
"Allahümme'c-alni mine't-tewabin ve' c-alni mine' l-mütatahhirin" (Allah' ım! 
Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) demeyi tavsiye ederek bunu 
meşru kılmıştır. 

Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere, işlenen salih amellerden sonra tevbe ve 
istiğfarda bulunmak meşrudur. Allah da peygamberine, kendisine verilen pey
gamberlik görevini tebliğ etme ve kendi yolunda cihad etme sonunda insanların 
bölük bölük dine girmesinden sonra Hz. Peygambere istiğfarda bulunmayı em
retmektedir. Bu, tebliğin bir ibadet olduğunu ve Hz. Peygamberin onu en güzel 
şekilde yaparak görevini tamamladığını, yapılan bu güzel amelden sonra ona 
bağışlanma dilemenin meşru kılındığını göstermektedir. 1063 

1062 En-Nasr, 1 10/3. 
1063 İ'lamü'l-müvakki'ln, 1/436. 



TEBBET SÜRESİ 
[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -5: Ebu Leheb 'in iki eli kurusun, kurudu da! Malı ve kazandıkları 
ona fayda vermedi. O, alevli b ir ateşte girecektir. Karısı da, odun hamalı 
ve boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek) 

Tefsiri : 

Allah burada Ebu Leheb'in eşini, şirk halinde vuku bulan nikah akdinden 
dolayı 'Karısı' olarak adlandırmaktadır. Yine başka bir ayette "Allah, inananlara 
da Firavun'un karısını örnek olarak verdi"1064 buyurarak, Müslüman olmayan fi
ravunun eşini de 'Firavunun karısı' olarak adlandırıyor. Yine sahabelerin çoğun
luğu, İslam öncesi şirk halindeki nikah üzere doğmuşlar ve Müslümanlardan hiç 
kimsenin kuşku etmediği bir şekilde kendi babalarına intisap etmişlerdi . Bunların 
büyük bir bölümü Hz. Peygamber zamanında Müslüman olmuş; Allah resulü 
onlardan hiç birine nikah akitlerini yenilemelerini emretmemiştir. Eğer kafirlerin 
nikah akitleri batıl olsaydı, Allah resulü onlara nikahlarını mutlaka yenilemelerini 
emrederdi . Üstelik Allah resulü, sahabeleri babalarına dayandırarak çağırmak
taydı. Bu, İslam dininde zorunlu olarak bilinen bir durumdur. 1065 

1064 Et-Tahrim, 66/ 1 1 .  
1065 Ahkamu ehli'z-zimme, 1/309 



İHLAS SÜRESİ 
[4 AyetJ 
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� f �  l>-i 
Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 -4. De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğu
rulmamıştır. Ve hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır. 

Tefsiri : 

Bu surede Allah, kendi kendini tevhid etmekte; ilahi mesaja muhatap olan
lara da kendisini tevhid etmelerini emretmektedir. Dolayısı ile bir kul 'De ki: O 
Allah birdir' dediğinde, Allah' ın kendisini tevhid ettiği şekilde O'nu tevhid etmiş 
(birlemiş) olur. Sure bu anlamı pekiştirmek, peygamberin sadece bir tebliğci ve 
kendisine söylemesi emredileni söyleyen b iri olduğunu belirtmek için 'De ki' lafzı 
ile gelmiştir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Bu durum, el-Felak suresindeki 'De ki: 
Sabahın Rabbine sığınırım'  cümlesi ile en-Nas suresindeki 'De ki: İnsanların Rab
bi ne sığınrrrm' cümlesiyle aynı anlamda değildir. Bu cümlelerde, 'De ki: İnsan
ların Rabbine sığınrrrm' cümlesi nedeniyle bir tebliğ söz konusu değil istiazenin 
(sığınmanın) inşa edilmesi emredilmektedir. Allah ise hiç kimseye sığınmaz. Ken
disi için böyle bir şey muhaldir. Oysa 'De ki: O Allah birdir' cümlesi, Allah'ın bir 
olduğunu haber veren bir cümledir. O, bu cümleyle kendisinin bir ve tek olduğu
nu haber vermektedir. Bu harika nükteyi iyi düşün. Allah yardım etsin. 1066 

Yazar başka bir eserinde bu sure hakkında şunları söylemektedir: el-Ihlas 
suresi, itikadi teorik tevhidi kusursuz bir şekilde açıklamakta, her türlü ortağı yok 

1066 Bedfü'ü' l-fevfüd, 2/172. 
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saymayı gerektiren birlik ve tekliğin yalnız Allah'a ait olduğunu vurgulamaktadır. 
Sure, bütün kusursuzluğun O'na ait olmasını gerektiren samediyetin (hiç kimse
ye veya şeye ihtiyacı olmamanın) sadece Allah'a ait olduğunu;  alt ve üst bütün 
varlıkların, ihtiyaçlarını karşılamak için ona yöneldiğini; O'nun babasının, çocu
ğunun ve hiç bir denginin olmadığını belirtmektedir. Yani O, alt ve üst, denk ve 
benzer her şeyden münezzehtir. Bu özellikler sadece O'na mahsustur. 

Bu özellikleri nedeniyle el-İhlas suresi, Kur'an' ın üçte birine denk olmuştur. 
Allah' ın es-Samed ismi, bütün mükemmelliklerin Allah'ta bulunduğunu; dengi
nin olmaması, her türlü benzerlik ve eşitlikten münezzeh olduğunu; bir olması 
ise, Yüce zatın hiçbir ortağının bulunmadığını belirtir. İşte bu üç ilke, tevhidin 
bütün yönlerini bir araya toplamaktadır. 1067 

Yazar aynı eserinin başka bir yerinde sure hakkında şunları söylemektedir: 
el-İhlas suresi, bütün yönleriyle itikat ve bilgi (teorik) tevhidini içermektedir. Sure, 
her yönüyle mutlak ortaklığı yok eden birliğin yalnız Allah'a ait olduğunu, hiçbir 
noksanlığın olmadığı bütün kemal sıfatların O'nda bulunduğunu, samediyetin 
(başkasına muhtaç olmamanın) ,  zenginliğin ve tekliğin gereklerinden biri olarak 
O'nun baba ya da oğul olmadığını, O'nun bir benzeri, dengi ve örneği olma
dığını vurgulamaktadır. Bu sure, bütün kemal sıfatların Allah'ta bulunduğunu, 
O'nda hiçbir eksikliğin bulunmadığını, kemal sıfatlarında O'nun bir benzeri veya 
örneğinin olmadığını ve mutlak olarak bir ortağının bulunmadığını belirtmekte
dir. İşte tüm bu temel ilkeler, onları kabul edeni bütün sapık ve şirk koşan grup
lardan ayıran itikat ve bilgi (teorik) tevhidini açıklamaktadır. Bu yüzden sure, 
Kur'an'ın üçte birine denk olmuştur. 

Kur'an' ın ana ekseni ,  haber ve inşa üzerine kuruludur. İnşa, emir, nehiy ve 
mubahlık olmak üzere üç türlüdür. Haber de iki türlüdür. Biri, Yüce Yaratıcıdan, 
O'nun adlarından, sıfatlarından ve hükümlerinden haber vermek; diğeri, O'nun 
varlıklarından haber vermektir. İşte el-İhlas suresi, Allah'tan ve O'nun isim ve sı
fatlarından haber vermektedir. Bu yüzden sure Kur'an'ın üçte birine denk olmuş; 
ona inanarak okuyanı, bilgi (teorik) şirkten kurtarmıştır. el-Kafirun suresi ise, in
sanı iradeye dayalı ameli (pratik, uygulamalı) şirkten kurtarır. 

Bilgi uygulamadan önce geldiği için, onun imamı, önderi, sürükleyicisi, ha
kimi ve ağırlayanı olduğu için el-İhlas suresi Kur'an' ın üçte birine denk olmuştur. 
Bu konudaki hadisler neredeyse tevatür derecesine çıkar. el-Kafirun suresi ise, 
Kur'an' ın dörtte birine denktir. Bununla ilgili hadis ise, Tirmizl'nin İbn Abbas'tan 

1 067 Zadü'l-mead, 4/180. 
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merfü olarak rivayet ettiği şu hadistir: "Zilzal suresi, Kur'an' ın yarısına denktir; 
el-İhlas suresi, Kur'an' ın üçte birine denktir; el-Kafirun suresi de Kur'an'ın dörtte 
birine denktir." 1068 

İradeye dayalı ameli şirk, nefsi zevklere daha uyumlu olduğu için nefislere 
daha baskındır. Birçok kimse zararını ve batıl oluşunu bildiği halde, bu tür şirki 
daha çok işler. Çünkü bu şirkte, zevke uyma ve nefsini tatmin etme vardır. Bu 
yüzden onu terk etmek ve kurtulmak, bilgiye dayalı (teorik) şirki terk etmekten 
daha zor ve çetindir. Zira bu tür şirk, bilgiyle, güçlü delillerle yok edilebilir. Bu 
şirkte bulunan kimse, bir şeyin gerçek varlığını öğrendikten sonra onun aksine 
inanması mümkün değildir. Oysa iradeye dayalı ameli şirk böyle değildir. Zira bu 
şirkte bulunan kimse, bilginin kesin olarak zararlı ve geçersiz olduğuna delalet 
ettiği şeyleri yapabilir. O, nefsi zevklerin kendisine galip gelmesi, aşırı istek ve tut
kunun, öfkenin nefsine hakim olması ve onu egemenliği altına alması nedeniyle 
bunu yapar. İşte bu gerçek yüzünden, ameli şirki yok etmeyi içeren el-Kafirun 
suresinde, el-İhlas suresinde benzeri olmayan tekrar ve vurgular yapılmıştır. 

Sonra Kur'an iki bölümden oluşur. Bir bölümü, dünya ve hükümleri ile, 
mükelleflerin ve diğer varlıkların burada meydana gelen fiilleriyle ilgilidir. Öteki 
bölümü ise , ahiretle ve orada vuku bulacak şeylerle ilgilidir. 1069 

1068 Hakim, el-Müstedrak, 1/566. Hakim, bu hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. An
cak ez-Zehebi, 'Aksine, hadisin ravilerden Yeman' ı zayıf kabul etmişlerdir' sözüyle, Hakim'in 
bu sözüne muhalefet eder. Hadis hakkındaki ayrıntılar için, Zilzal suresi tefsirine bakınız. 

1069 Zadü'l-me'ad, 1/3 16-3 18.  
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FELAK SÜRESİ 

[5 AyetJ 

Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım, 

2. "Yarattığı şeylerin şerrinden, 

3. "Karanlığı çöküp basdığı zaman gecenin şerrinden, 

4. "Düğümlere üfüren kadınların şerrinden, 

5. "Ve hased edenin hased ettiği zaman, şerrinden. "  

Tefsiri: 

Kays b. Ebi Hazim, Ukbe b. Amir' den rivayet ettiği hadiste Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: Bu gece inen ayetleri gördün mü? 
Onların bir benzeri hiç görülmedi. Bunlar, Kul EOzü bi rabbi' l-felak ve kul eOzü 
bi rabbi'n-nas ayetleridir. 1070 

Müslim' in Muhammed b .  Ibrahim et-Teyml'den, onun da Ukbe'den rivayet 
ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- kendisine 
(Ukbe'ye ) :  "Sana, sığınanların kendisiyle sığındığı en üstün şeyi haber vereyim 
mi?" dedi. Ben de : "Evet" dedim. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- : "Kul EOzü 
bi rabbi ' l-felak ve kul eOzü bi rabbi'n-nas" surelerini oku" dedi. 1071 

Tirmizl'nin rivayeti ise şöyledir: Kuteybe, İbn Lahi'a'dan, o da Yezid b. Ebi 
Hubeyb'ten, o da Ali b. Rabah'tan, o da Ukbe b. Amir'den şöyle rivayet etti: 

1070 Müslim, 2/463 . 
1071 et-Taberanl el-kebir, 17/342 . Bu rivayeti el-Heysemi'nin yanında göremedim. Tefsir, 7/148. 
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Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bana, her namazdan sonra el-Felak ve en
Nas surelerini okumayı emretti. 1072 Tirmizi, bu hadisin hasen garip olduğunu 
söylemiştir. 

Tirmizi, Nesfü ve Ebu Davud'ta geçen bir hadiste Abdullah b. Hubeyb şöyle 
anlatmaktadır. Bize namaz kıldırması için ,  karanlık ve yağmurlu bir gecede Hz. 
Peygamberi -sallallahu aleyhi vesellem- aramaya çıktık. Sonunda onu bulduk. Bana: 
"Kul" (Söyle) dedi. Ben, bir şey söylemedim. Sonra yine bana: "Kul" (Söyle) 
dedi . Ben, yine bir şey söylemedim. Sonra tekrar bana: "Kul" (Söyle) deyince, 
ben de: "Ey Allah' ın resulü! Ne söyleyeyim?" dedim. Allah resulü şöyle dedi: 
Her sabahladığında ve akşamladığında üçer defa el-ihlas, el-Felak ve en-Nas 
surelerini oku. Seni her şeyden korur. " 1073 Tirmizl, bu hadisin hasen sahih oldu
ğunu söylemiştir. 

Tirmizl'nin başka bir rivayeti de şöyledir: el-Cerlri, Ebu Nadr'den, o da Ebu 
Sald'den rivayet ediyor. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- çeşitli dualarla 
cinlerden ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Ancak el-Felak ve en-Nas 
sureleri inince, artık bunlarla sığınmaya başladı; bunların dışındaki sığınma dua
larını bıraktı . 1074 Tirmizi der ki : Bu konuda Enes' ten de bir hadis rivayet edilmiş
tir. Bu, garip hadistir. 

Buhar! ve Müslim, Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmişlerdir. Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- yatağına girdiği vakit iki avucuna el-İhlas, el-Felak ve en
Nas sı1relerini okur, sonra onları yüzüne ve vücudundan elinin yetiştiği her yere 
sürerdi. Hz. Aişe der ki: Hz. Peygamberin hastalığı ağırlaştığınca, bunu kendisine 
benim yapmamı emrederdi. 

Derim ki: Yunus, ez-Zührl'den, o da Urve'den, o da Hz. Aişe'den böyle 
rivayet etmişlerdir. Buhar! böyle söylemiştir. 1075 

Malik, ez-Zühri'den, o da Urve'den �öyle rivayet etmiştir: Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- hastalandığında, el-Felak ve en-Nas surelerini okur ve 
üzerine üflerdi .  Hastalığı şiddetlenince, bu sureleri ben üzerine okuyor ve bere
ketini umarak kendi ellerini bedenine sürüyordum. 

Ma'mer, ez-Zührl'den, o da Urve' den böyle bir rivayette bulunur ve der ki: 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, vefat ettiği hastalığında üzerine el-Felak 

1 072 Süneni't-Tirmizt, Fedailü' l-Kur'an, 5/157.  el-Albani, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. 
Ayrıntılar için bkz. Es-Sahih, hadis no: 1514.  

1073 Tirmizt, es-Sahih, 3/182, ed-Da'avat, 7 ;  Nesfü, el-İstiaze, 8/25 1 ;  Ebu Davud, es-Sahih, 
3/957 .  

1074 Kitabın matbu nüshasında 'EbCı Hüreyre'den, o da EbCı Said'ten' ifadesi yer alır. Ancak 
doğru olan, sünenlerde de geçtiği gibi zikrettiğimizdir. Tespit ettiğim budur ve hadis sahihtir. 
Tirmizt, es-Sahih, Tıp, 2/206; İbn Mace, es-Sahih, Tıp, 2/266; Nesfü, İstiaze, 8/254. 

1075 Buharı, Tıp, 10/2 19; Müslim, Selam, 5/43. 
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ve en-Nas surelerini okuyup üflüyordu. Hastalığı ağırlaşınca, bu sureleri ben 
okuyup üzerine üflüyor; bereketini umarak ellerini vücuduna sürüyordum. Bu
nun üzerine İbn Şihab'a: "Nasıl üflüyordu?" diye sordum. Şöyle dedi: İki eline 
üflüyor sonra onları yüzüne sürüyordu. 1076 Buhar!, böyle zikretmektedir. 

Doğru olan budur; Hz. Aişe de böyle yapmıştır. Ancak Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- ona ne böyle yapmasını emretmiş ne de böyle yapmaktan 
onu men etmiştir. Yoksa Allah resulü ne kendisi rukye (dua ile tedavi, muska, ef
sunlama) yapmış ne de Hz. Aişe 'den kendisine rukye yapmasını istemiştir. Belki 
bazı raviler, bunu anlam olarak rivayet etmişlerdir. Bu raviler, Hz. Aişe'nin böyle 
yaptığını ve Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- buna bir şey demediğini 
görünce, Hz. Peygamberin ona böyle yapmasını emretmiş olabileceğini sanmış
lardır. Oysa iki durum arasında fark vardır. Sonra Allah resulünün, Hz. Aişe'nin 
kendisine rukye yapmasına bir şey dememesi, onun kendisine rukye yapılmasını 
istediği anlamına gelmez. Dolayısıyla biri diğeriyle aynı anlamda değildir. Belki 
de Allah resulünün Hz. Aişe'ye emrettiği şey, kendi elini vücuduna sürmesine 
yardım etmesidir. Böylece Hz. Peygamber kendi kendine rukye yapmış olur. Bu 
durumda Hz. Peygamber, elini vücudu üzerinde dolaştıramayacak kadar güçsüz 
düşünce, Hz. Aişe'ye elini vücudu üzerinde dolaştırmasını emretmiş olabilir. Bu, 
Hz. Aişe'nin peygamberin üzerine okumasından ve onun elini vücudu üzerinde 
dolaştırmasından farklıdır. Ama o, hem bunu hem ötekini yapmış olabilir. Ancak 
Allah resulü ona rukye yapmayı değil sadece elini vücudunun üzerinde dolaştır
masına yardım etmesini emretmiştir. Doğrusunu Allah bilir. 

Amaç: Bu iki sure üzerinde konuşmak; bu surelerin büyük yararları olun
duğunu, onlara şiddetle hatta zaruret derecesinde ihtiyaç duyulduğunu ve hiç 
kimsenin onlardan uzak duramayacağını açıklamak; büyü, nazar ve diğer kötü
lükleri baştan savmada bu sa.relerin özel etkisini, bir insanın bu iki sure ile Allah'a  
sığınma ihtiyacının nefes alma, yeme, içme ve giyinme ihtiyacından daha büyük 
olduğunu vurgulamaktır. Allah'tan yardım dileyerek diyoruz ki: 

Bu iki sure, Allah'a sığınmanın üç temel ilkesini kapsamaktadır. 

Bir: Sığınma. 

İki: Kendisine sığınılan. 

Üç: Kendisinden sığınılan. 

Bu üç prensibin bilinmesi ile, bu iki sureye duyulan şiddetli ihtiyaç ve zo
runluluk hali bilinebilir. Bu nedenle bu üç ilkeyi üç ayrı bölümde açıklayacağız. 
Birinci bölüm, sığınma hakkında; ikinci bölüm, kendisine sığınılan hakkında; 
üçüncü bölüm ise , kendisinden sığınılan durumlar hakkında olacaktır. 

1076 Buhar!, Tıp, 10/221 ;  Malik, el-Muvatta, el-Ayn, 2/942-943. 
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Birinci bölüm 

Bil ki, 'Aze' sözcüğü ve bundan türeyen sözcükler, korunma, sığınma ve 
kurtulma anlamlarına delalet eder. Bu sözcüğün gerçek anlamı, korktuğun bir 
şeyden kaçıp seni ondan koruyacak birine sığınmandır. Bu yüzden kendisine 
sığınılana 'Meaz' (koruyan, himaye eden) adı verilmiştir. Sığınak ve barınak an
lamına gelen le_\... ve 1j1 sözcükleri de böyledir. 

Bir hadis-i şerifte şöyle anlatılır: Bintü'l-cevn, gerdek için Hz. Peygambe
rin odasına getirildi. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- elini onun üzerine 
koyunca, Bintü' l-cevn: "Senden Allah'a sığınırım" dedi. Bunun üzerine Allah 
resulü ona: "Sen, gerçek sığınılana sığındın. Artık ailene git" buyurdu. 1077 

.; _yi (EO.zü) ,  sığınırım, korunurum, himayesine girerim demektir. Bu sözcüğün 
aslı hakkında iki görüş vardır. Birisi, bunun setr {örtme) sözcüğünden alındığını 
söyler. İkincisi ise , yakınlık ve zorunlu ilişkiden alındığını söyler. 

Sözcüğün setr {örtme, saklama)den geldiğini söyleyenler şöyle derler: Arap
lar, bir ağacın kökünde olan, ağacın kendisini örtüp gizlediği eve "Uwez" derler. 
Sanki ev, ağaç ile gizlenip kökü ve gölgesi ile saklanmıştır. Bu yüzden Araplar, 
böyle evi "Uwez" olarak adlandırmışlardır. Aynı şekilde, sığınan da, kendisine 
sığınılan ile düşmanından gizlenip saklanmıştır. 

Bu sözcüğün yakınlık ve zorunlu ilişkiden geldiğini söyleyenler ise şöyle der
ler: Araplar, kemiğe yapışıp ondan ayrılmayan ete "Uwez" derler. Çünkü bu et, 
kemiğe iyice yapışmış ve ona sıkıca tutunmuştur. Aynı şekilde sığınan da, kendi
sine sığınılana sımsıkı tutunmuş, yapışmış ve ona bağlanmıştır. 

Bu her iki görüş de doğrudur. Çünkü istiaze (sığınma) , her iki anlama da 
uyar. Sığınan, sığındığı ile gizlenip saklanmış, ona sımsıkı sarılıp tutunmuştur. 
Kalbi bütünüyle ona sarılıp yapışmıştır. Bu, bir çocuğun, kılıcını çekip kendisine 
doğru gelen düşmanından kaçarken, kaçış yolunda babasıyla karşılaştığında can 
havliyle üzerine atlaması ve ona sımsıkı tutunması gibidir. Sığınan da tıpkı bu 
çocuk gibi ,  kendisini yok etmek isteyen düşmanından kaçıp Rabbine ve Malikine 
sığınmakta; O'na kaçarak, nefsini O'nun huzuruna atarak kendisini korumaya ve 
düşmanından kurtulmaya çalışmaktadır. 

Müminin kalbinde varolan istiaze, ancak benzetme, işaret ve anlatımla bu 
ifadelerle anlatılabilir. Aksi halde kalpteki sığınma, korunma, nefisini Rabbin hu
zuruna atma, O'na muhtaç olma ve huzurunda boyun eğip kendini aşağı görme 
duygusu, sözcüklerle anlatılacak bir durum değildir. 

1077 Buhari, 9/268; Nesfü, 6/150; İbn Mace, 1/661 .  Bu rivayetlerin hepsi de Urve tarafından Hz. 
Aişe' den rivayet edilmiştir. 
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Bunun gibi ,  Allah sevgisi ,  korkusu, O'na saygı ve O' ndan çekinme duyguları 
da sözcüklerle ifade edilebilen türden bir durum değildir. Sözcükler, bu duyguları 
anlatmakta yetersiz kalır. Bunlar, hissedilip yaşanmadıkça sadece anlatıp haber 
vermekle bilinemez. Bu duyuları sözcüklerle anlatmak, yaratılıştan cinsel gücü 
olmayan birine cinsel ilişkinin lezzetini anlatmaya benzer. Sen bu tadı, yapabi
leceğin en iyi benzetmeyle ona anlatsan bile, yine de o bu tadın gerçek bilgisine 
varamaz. Oysa bu tadı cinsel gücü olan bu duyguya sahip birine anlattığında, bu 
kişi tat ve varlık olarak bunu hemen bilir ve anlar. 

, 
EO.zü (,; Y,l) fiilinin aslı, ( ,; j,Ç.i) dür. Bu, illetli bir fiil olduğu için 'Yav' ın harekesi 

'Ayn'a verilerek 'Vav' ın harekesi sakinleştirildi. Böylece fiil, EO.zü ( ,;yl) haline gel
di. Bu fiilin İsm-i faili :.ı:sls- (A:iz yani sığınan)dır. Bunun aslı ,;J\s. (Aviz) idi. Fiilin as
lında olan 'Vav' , faildeki 'Elif' ten sonra gelince, 'Vav' Elif 'e dönüştürüldü. Kfüm 
ve Hfüf ism-i faillerinde olduğu gibi. Fiilin mastan ise , i ,;� ( İyazen - sığınmak)dır. 
Bunun da aslı \,;l.J-:- ( İvazen)dir. \:,\) (Livazen) gibi . Burada da 'vav' , kendisinden 
önceki harfin harekesi kesre olduğu için 'Ya' harfine dönüştürülmüştür. Vav ken
di harekesini koruyamamıştır, çünkü fiildeki illeti zayıftır. 

İsteaze (:,L...:...... \ )  fiilinin ism-i faili ise Müste' iz - :..r=---- (sığınma talep eden)dir. 
Bu sözcüğün aslı , Müsta'viz - :,� dir. Müstahric ..:.. r:__;..;.-. gibi .  Burada 'Vav'ın 
kesre olan harekesi, bir önceki 'Ayn' harfine verilmiştir. Ayn' ın harekesi kesre 
olunca, Vav harfi fiilin aslında olan Ya harfine dönüştürüldü. 

Şayet, "Kovulmuş şeytandan Allah ' a sığın" 1078 mealindeki .Jlk._...:JI l..r" 41l4 ;C::--Lt 
r )1 ayetinde olduğu gibi, bu fiilden yapılan emrin başına neden 'Sin' ve 'Ta' 
narfi geliyor da aynı fiilin geçmiş ve şimdiki zamanlarının başına gelmiyor? Ne
den çoğunlukla .uı4 :,_y1 (Allah'a sığınırım )  ve ..:..ı.;� (Allah'a sığındım) deniliyor da 
;�l (Sığınıyorum) ve ..:..ı;C::--\ (sığındım) denilmiyor?" dersen, derim ki : Emrin 
başına gelen 'Sin' ve 'Ta' harfi, istek bildiriyor. Dolayısıyla .uı4 :.�1 (Allah' a sı
ğınıyorum) demek, "O'ndan sığınma talep ediyorum" demektir. ·su, senin �I 
..ııl (Allah'tan hayırlısını talep ediyorum) ve o�\ (O'ndan bağışlanma istiyorum) 
ve �ı (O' nun affını diliyorum) demene benzer. Dolayısıyla bu harflerin fiilin 
başına gelmesi, istek ve talebi belirtmek içindir. Bu yüzden , emredilen ..ıı4 :,_y\ 
(Allah'a sığınırım) dediğinde , kendisinden istenileni yerine getirmiş olur. Çünkü 
ondan sığınma ve korunma talep etmesi istenmiştir. 

Sığınma ve korunmanın bizzat kendisi ile bunu talep etme arasında fark 
vardır. Sığınma talep eden, düşmandan kaçıp Allah'a sığınmak ve korunmak 
istediği için, ayet buna delalet eden fiille gelmiş, sığınmayı talep etmeye delalet 
eden fiille gelmemiştir. Bu hususu iyi düşünürsen, anlarsın . 

1 078 en-Nah!, 16/98. 
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Bu, bir kişiye ..u\ �ı (Allah'tan bağışlanma dile) denilince, onun da _;.;..:....ı 
... �ı (Allah'tan bağışlanma diliyorum) demesinden farklıdır. Çünkü bu durumda, 
o kişiden Allah' tan bağışlanma dilemesi talep edilmektedir. Dolayısıyla kişi �1 
... �ı deyince, emredileni yerine getirmiş olmaktadır. Çünkü bunun anlamı, 'Ben, 
Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum' demektir. 

Aslında istiazede de bu anlam bulunduğu için, fiilin başına 'Sin' ve 'Ta' harf
lerinin gelmesinde bir sakınca yoktur. Dolayısıyla b ir kişinin ..u� ;�1 demesi, 
"Allah'tan beni korumasını , himayesine almasını diliyorum" demektir. Ancak 
bu mana, Allah'a kaçıp O'na sığınmanın ve himayesine girmenin bizzat kendisi 
değildir. Çünkü birincisi, kişinin kendi halinden, Rabbine sığınmasından haber 
vermektedir. Onun bu haberi, Allah'tan kendisini koruması ve himaye etmesi ta
lebi içermektedir. İkincisi ise , Rabbinden kendisini korumasını isteyen bir kişinin 
dileğidir. Sanki o, "Senden ,  beni korumanı diliyorum" demektedir. 

Birincisinin durumu daha üstün ve mükemmeldir. Bu yüzden Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- bu emre uyarken, ··� )1 .Jlb:..:JI .:.y ..ul., ;y:-i" (Kovulmuş 
şeytandan Allah'a sığınırım) 1079 , "0L..l:JI  ..uı 0� jy:-i" (Allah' ın tastamam keli
meleri ile sığınırım) 1080, " �_;..G) ..ul ö � ;y:-1" (Allah' ın izzet ve kudreti ile sığınırım) 1081 
demiş, ;�l (sığınma dilerim ) dememiştir. Ayrıca, Allah' ın ona öğrettiği de böy
ledir ve �na şöyle emretmiştir: "J.Ll.11 '-:-' _,.: ._yi" (Sabahın Rabbine sığınırım) , "jy:-'ı 
U""LJI  '-:-' j' ( İnsanların Rabbine sığınırım) .  Görüldüğü gibi burada da i�I (Sı
ğınma dilerim)  denmemiştir. Bu muhteşem ve derin hikmeti iyi düşün. -

Eğer dersen ki : Emredilen kendisi olduğu halde, bu emre uymak nasıl emir 
lafzıyla birlikte söylenir; J.Ll.11 '-:-' _,.: •yi � (De ki : Sabahın Rabbine sığınırım} ve 
U""LJI '"-:-' _,.: .  ylJ.' (De ki : İnsanların Rabbine sığınırım) denilir? Oysa bilindiği gibi, 
birisine "De ki: Hamd Allah'a aittir" ve "De ki: Allah yücedir" denildiğinde, bu 
emre uymak için "Hamd Allah'a aittir" ve "Allah yücedir" denilir; "De ki: Hamd 
Allah'a aittir" ve "De ki: Allah yücedir" denilmez. 

Derim ki: Bu, Ubeyy b. Ka'b'ın Hz. Peygambere yönelttiği sorunun aynısı
dır. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- bu soruya şöyle cevap vermiştir. Buhari , 
sahihinde şöyle anlatıyor. Kuteybe, Süfyan b .  Asım ve Abede'den, o da Zirri b .  
Hubeyş'ten rivayetle anlatıyor. Ubeyy b .  Ka'b 'a, Felak ve  Nas sureleri hakkında 

1 079 Allame el-Albani bu rivayet için şöyle demiştir: "Bu rivayet, daha sonra zikredilecek olan 
ziyadesiyle birlikte sahihtir. Bu ziyadenin bulunmadığı rivayetin aslı olduğunu bilmiyorum." 
Bkz. El-İrv'a, 2/53, hadis no. 342. Ayrıca bkz. İbn Kesir, Tefsir, 1/12 

1 080 Müslim, ez-Zikr, 5/560; EbCı Davud, et-Tıp, 21738. 
1 081 İmam Ahmed, 4/2 1 7, 61390; EbCı Davud, et-Tıp, 21736; et-Tirmizl, ed-Daavat, 5/535. 
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sordum. Dedi ki: Ben de aynı soruyu Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem
sorduğumda bana şöyle dedi: "Bana denildi, ben de dedim." Biz de Allah resu
lünün söylediği gibi söylüyoruz. "  

Yine Buhari anlatıyor. Ali b .  Abdullah, Süfyan'dan, o da  Abede b. Ebi 
Lübabe'den, o da Zirri b. Hubeyş'ten, o da Asım b. Zirri'den rivayetle şöyle 
anlattı . Ubeyy b. Ka'b'a: "Ey Eba Münzir! Kardeşin İbn Mesud şöyle şöyle söylü
yor" dedim. Bana dedi ki: Ben de Allah resulüne -sallallahu aleyhi vesellem- sordum. 
Şöyle buyurdu: "Bana denildi, ben de dedim. "  İşte bizde Allah resulünün söyle
diği gibi söylüyoruz. 1082 

Derim ki: "Bana denildi" cümlesinin tümleci hazfedilmiştir. Takdiri şöyledir: 
"Bana 'De' denildi" veya "Bana bu sözler söylendi, ben de bana denildiği gibi 
söyledim . "  

Bu cevapta bir incelik vardır. O da şudur; Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-, Kur'an' ı  eksiksiz bir şekilde tebliğ etmekle yükümlüydü. O, Kur'an' ı kendi 
kafasına göre inşa etmemiş, aksine Allah'tan aldığı gibi aynen tebliğ etmişti. Bu 
yüzden Yüce Allah kendisine, "fll � .r. ;_yl jj " (De ki: Sabahın Rabbine sığı
nırım) deyince, eksiksiz bir tebliğ, onu Allah'ın söylediği söylemeyi gerektirdiği 
için o da aynısını söylemiştir. İşte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "Bana 
denildi, ben de dedim" sözü ile bu ince manaya işaret etmekte; kendisinin, bir 
şeyi yeni baştan var eden olmadığını, sadece bir tebliğci olduğunu ifade etmek
tedir. Yani 'Ben sadece bir tebliğciyim; bana söylendiği gibi söylerim; Rabbimin 
kelamını, bana indiği gibi aynen tebliğ ederim" demektedir. 

Allah ' ın salat ve selamı o yüce nebinin üzerine olsun. O gerçekten ilahi me
saj ı tebliğ etmiş, emaneti en güzel şekilde eda etmiş ve kendisine söylendiği gibi 
söylemiştir. Böylece bizleri, "Bu Arapça Kur'an ve nazmı, onun kendisinin var 
ettiği kelamdır" diyen Mutezile ve Cehmiye mezheplerinden korumuştur. Bu ha
dis, açık bir şekilde bu görüşü reddetmekte; Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesel
lem-, tebliğ etmekle emrolunduğu kelamı lafız ve şekil olarak kendisine söylendiği 
gibi aynen tebliğ ettiğini; öyle ki kendisine "Kul" (De, söyle) denildiğinde, onun 
da "Kul" dediğini belirtmektedir. Çünkü o, tam bir tebliğci idi ve peygambere, 
tebliğden başka bir şey düşmezdi. 

İkinci bölüm 

Kendisine sığınılan, sadece Yüce Allah'tır; sabahın Rabbi, insanların Rabbi, 
insanların maliki ve insanların ilahıdır. O' ndan başkasına sığınılmaması gerekir ve 
varlıklardan hiçbirine sığınılmaz. Çünkü sığınma talep edenleri ancak O koruyup 
himaye eder; onları, şerlerinden sığındıkları şeylerin şerrinden muhafaza eder. 
Yüce Allah, Kitab' ında yaratıklarına sığınanlardan bahsetmiş ve bu sığınmanın, 

1082 Buhari, tefsir, 8/613, 614. 
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kendilerine sığınılanların azgınlığını arttırdığını haber vermiştir. Allah, bu duru
mu mümin cinlerin diliyle bize şöyle anlatır: "Doğrusu insanlardan bazı erkekler 
cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların azgınlık/arın ı  arttırırlardı . " 1°83 Bu 
ayetin tefsirinde şu haberler anlatılır: Cahiliye döneminde Araplardan bir adam 
yolculuk yaptığında, şayet ıssız bir yerde geceleyecekse "Kavmindeki akılsız kim
selerin şerrinden, bu vadinin efendisine sığınırım" der, sonra sabaha kadar huzur 
ve güven içinde uyurdu. 1084 

Bazı insanlar, cinlerin efendisine sığınmakla onların azgınlıklarını , günahla
rını ve kötülüklerini arttırıyorlardı .  Çünkü cinler bununla iftihar ediyor ve: "Biz, 
insanlara da cinlere de hükmediyoruz" diyorlardı .  Ayette geçen "Rahak" söz
cüğü, azgınlık, günah ve saygınlıkları çiğnemek gibi anlamlara gelir. Bir takım 
insanlar cinlere sığınmakla, onları yasak olan kibir ve büyüklemeye sevk etmiş; 
bu yüzden, onlar da insanlara ve cinlere hükmettiklerini sanmışlardı . 

Ehl-i sünnet alimleri, "Allah'ın kelimelerinin mahluk (yaratılmış) olmadığı" 
konusunda Mutezile'ye karşı, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah' ın 
tastamam kelimeleri ile sığınırım" sözüyle Allah'a sığınmasını delil getirmiş; Al
lah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- bir mahlukla asla Allah'a sığınmayacağını 
söylemişlerdir. 

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- "Allah'ım! Senin gazabından rıza
na, cezalandırmandan affına sığınırım" 1085 sözü de buna benzer. Bu hadis, rıza 
ve affın Allah'ın sıfatlarından olduğuna ve bunların mahluk olmadığına delalet 
etmektedir. Allah resulünün "Allah' ın izzet ve kudreti ile sığınırım" ve "Karanlık
ları aydınlatan yüzünün nuru ile Sana sığınırım" sözü de buna benzer. Dolayısı 
ile Hz. Peygamberin kendisiyle sığındığı sıfat mahluk değildir. Çünkü o, Allah ya 
da herhangi bir sıfatı dışında başka bir şeyle sığınma talep etmez. 

Bu iki suredeki istiaze (sığınma) , Rab, melik ve ilah isimleriyle yapılmıştır. 
Allah' ın Rab adı Felak suresinde 'Sabah'a, Nas suresinde ise 'İnsanlara' muzaf 
olarak gelmiştir. Çünkü Allah' ın bu iki surede kendisini nitelediği sıfatlar, talep 
edilen sığınmaya uygun olmalı ve kendisinden sığınılan şerri savmayı gerekirdi .  

Daha önce birçok yerde ifade ettiğimiz gibi , Allah'a en güzel isimleriyle dua 
edilmeli ve her istek, kendisine uygun ve onu gerektiren isimle yapılmalıdır. 

1 083 el-Cin, 72/6. 
1084 İbn Kesir, Tefsir, 4/455. 
1085 Müslim. salat. 2/123 ;  Tirmizi, daavat, 5/489. 
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Nitekim Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu iki sure için, "Sığınanlar, 
bu iki sureyle sığındıkları kadar başka bir şeyle sığınmamışlardır" buyurmuştur. 1 086 
Dolayısıyla kendisiyle sığınılan isim, kendisinden sığınılan ya da kaldırılması iste
nen şerri defetme amacına uygun olmalıdır. Bu açıklamadan sonra, artık üçüncü 
bölümün konusu olan 'kendisinden sığınılan şeyler' bölümüne geçebilir ve söz 
konusu uygunluğu açıklayabiliriz. 

Üçüncü bölüm 

Bu bölüm, bu iki slırede geçen ve kendinden sığınılan şerlerin çeşitleri hak
kındadır. 

İnsanın başına gelen şer, iki kısımdır. 

Biri, kendisinin yaptığı ve cezalandırılacağı günahlardır. Bu şer, insanın ken
di fiili, kastı ve çabasıyla gerçekleşir. Öyleyse bu şer türü, günahlar ve günaha 
neden olan şeylerdir. Şerlerin en büyüğü ve kalıcı olanı ,  sahibine şiddetle bağlı 
olanı bu türdür. 

Diğeri ise , başkasından insana gelen şerdir. Bu başkası, ya mükellef ya da 
mükellef değildir. Mükellef olan, ya kendisi gibi insanlardan ya da kendisi gibi 
olmayan cinlerdendir. Mükellef olmayan ise ,  zehirli haşereler ve yırtıcı hayvanlar 
gibi canlılardır. 

Bu iki slıre, işte bütün bu varlıklardan gelebilecek şerlerden en özlü, en kap
samlı, amaca en uygun ifadelerle sığınmayı içerir. En genel sığınmayı kapsayan 
bu sureler, kendisinden sığınılan şer kapsamına giren hiçbir şerri dışarıda bırak
maz. 

Felak suresi, dört şerden sığınmayı içerir. Bunlar: 

Bir: Genelde şerli olan varlıkların şerrinden . 

İki : Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. 

Üç: Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. 

Dört: Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. 

Bu dört şer türünden, gerçekleştiği yerlerden, insanla olan ilişkisinden, daha 
gerçekleşmeden onlardan korunmadan ve gerçekleştikten sonra onları baştan 
savmadan söz edeceğiz . Ancak bunları açıklamadan önce, şerri ve gerçeğinin ne 
olduğunu açıklamak gerekiyor. 

Diyoruz ki : Şer, iki şeye denilir; acı ve acıya neden olan şeyler. Şerrin bun
dan başka bir adlandırması yoktur. Öyleyse şerler, acılar ve nedenleridir. Mesela 
günahlar, küfür, şirk ve zulüm çeşitleri, şerdir. Her ne kadar bunları yapanlar, 

1086 Nesfü, Ukbe b. Amir' den, 8/251 .  



SOre :  1 13 • Fe lak  Suresi •!• 627 

yaptıklarından bir çeşit zevk alsalar da bunlar şerdir; çünkü acının nedenleridir. 
Diğer sebepler, sebep oldukları şeye götürdükleri gibi bunlar da insanı acıya 
götürür. Bu fiillerin acıya neden oluşu, öldürücü zehir içmenin, boğazlamanın, 
ateşte yakmanın ve iple boğmanın ölüme neden olması gibidir. Tüm bu sebep
ler, herhangi bir mani olmadığında ya da kendisinden daha güçlü zıt bir sebep
le karşı konulmadığında mutlaka sebep oldukları şeye (ölüme) götürür. Mesela 
günah işleme sebebine , güçlü iman karşı koyar. İyiliklerin büyük ve çok olması , 
günah işleme sebebini zayıflatır yok eder. Böylece acıya neden olan sebepler 
üzerinde nitelik ve nitelik olarak etkisini arttırır. Güçlü olan zayıf olanı defeder. 

Sağlık ve hastalık, güçlülük ve zayıflık sebepleri gibi birbirine zıt bütün se
beplerin durumu böyledir. 

Amaç: İçinde biraz zevk ve lezzet bulunan bu sebepler, şerdir. İnsan nefsi 
bunlardan bir takım acil zevkler alsa da bu böyledir. Çünkü bu tür şerler, içinde 
zehir bulunan leziz bir yemeğe benzerler. Bu yemeği yiyen, onu yemekten lezzet 
alır ve kolayca yutar. Ancak bir süre sonra, bu zehirli yemek yapacağını yapar. 
Günah ve hatalar da işte böyledir. Allah ve resulü bunları haber vermemiş olsay
dı bile, özel ve genel tecrübeler ile gerçek vaka bunun en büyük şahidi olurdu. 

İnsana verilen bir nimet, işlediği bir günahtan başka bir nedenle ondan alın
mış mıdır? Yüce Allah, bir kuluna bir nimet verince onu korur ve o kulundan al
maz. Kul, işlediği günahlarla bu nimeti değiştirmeye çalışmadıkça, Allah o nimeti 
başka bir şeyle değiştirmez. Bunun böyle olduğunu kendisi şöyle haber veriyor: 

"Allah, kendi nefislerinde olanı değiştirip bozmadıkça bir toplulukta olanı 
değiştirip-bozmaz. Allah bir topluluğa kötülük istedi m i, artık onu geri çevirecek 
yoktur. Onlar için O'ndan başka bir dost da yoktur ." 1087 

"Bir toplum, kendinde olanı değiştirmedikçe Allah, o topluma nimet olarak 
verdiğin i  değiştirecek değildir." 1088 

Yüce Allah aziz kitabında, verdiği nimetleri geri aldığı önceki toplumların 
hikayelerini anlatır. Bu hikayeleri ibretle okuyup düşünen, verilen nimetlerin geri 
alınma sebebini kolaylıkla bulur; Allah' ın emrine muhalefet etmek ve gönderdiği 
peygamberlere karşı çıkmak. Aynı şekilde, yaşadığı çağdaki insanların halini ve 
kendilerine verilen nimetlerin geri alınışını düşünen, bütün bunların işlenen gü
nahların kötü sonuçları olduğunu görür. Şair der ki: 

Eğer bir nimet içindeysen, onu koru; 

Çünkü günahlar, nimetleri alıp götürür. 

1 087 er-Ra'd, 13/1 1 .  
1088 el-Enfal, 8/53. 
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Allah'ın verdiği nimetleri, O'na itaat gibi koruyan başka bir şey olmadığı 
gibi, bu nimetleri, Allah'a şükür gibi arttıran bir şey yoktur. Yine bu nimetleri, 
Habbe isyan ve günah gibi alıp götüren bir şey de yoktur. Çünkü günahlar, ni
metlerin ateşidir; ateş, kuru odunları yakıp yok ettiği gibi nimetleri de yok eder. 
Dünyada yaşanan olaylara bakıp düşünen bir kimse, başkasının tanım ve anla
tımına ihtiyaç duymaz. 

Amaç: O halde bu sebepler, kesinlikle şerdir. Bu sebeplerin sebep oldukları 
şeylerin şer olmasına gelince; bunların ruhsal ve bedensel acılar olmasıdır. Bu 
sebeplerin yol açtıkları sonuçlar, insan üzerinde şiddetli bedensel acıların yanın
da üzüntü, gam, keder, kaygı ve endişe gibi ruhsal acıları toplar. Zeki ve akıllı 
bir kimse bu durumu çok iyi düşündüğünde, bu sebeplerden ve sonuçlarından 
hakkıyla sakınmaya ve uzaklaşmaya gayret eder. Ancak bazen, Allah'ın gerçek
leşmesini takdir ettiği bir durumun gerçekleşmesi için insanın kalbine gaflet per
desi çekilir. Eğer insan bu dünyada tam bir uyanıklık halinde olsaydı ,  Allah'ın bu 
dünyada ve ahirette kendisine vereceği nimetlerden kaçırdıkları için, bu dünyada 
kendisini hasret ve derin üzüntülerle paramparça ederdi. Bu yüzden bu muhte
şem nimetler, ancak insan bu dünyadan ayrılırken, sonsuzluk yurduna giderken 
gerçek bir şekilde kendisine gösterilir. İşte o zaman insan, "Keşke bu hayatım 
için önceden bir şey/er yapıp gönderseydim" 1089, "Rabbime karşı yaptığım bu 
kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana!" 1090 der. 

Şer, acı ve sebepleri olunca, Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- bütün 
istiaze ve sığınmaları hep bu iki asla dayanıyordu. Bu yüzden Hz. Peygamberin 
sığındığı ya da sığınılmasını emrettiği bütün durumlar, ya acı veren ya da acıya 
neden olan durumlardır. 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- namazdan sonra dört şeyden Allah' a sı
ğınıyor ve sahabelere bu dört şeyden Allah'a sığınmalarını emrediyordu. Bun
lar, kabir azabı ,  Cehennem azabı, hayatın ve ölümün fitnesi ile Mesih Deccal'ın 
fitnesidir. 1091 İlk ikisi, insana en büyük acı veren azaplardandır. Öteki ikisi ise , acı 
azabın sebepleridir. Çünkü fitne, azabın sebebidir. Burada fitne özellikle zikre
dilmiştir. Yine hadiste, fitnenin iki türü zikredilmektedir. Çünkü fitne, ya hayatta 
iken ya da öldükten sonra gelir. Hayatın fitnesinde, azap bir süre gecikebilir; ama 
ölümden sonraki fitnede, azap gecikmeden hemen gelir. 

1 089 el-Fecr, 89/24. 
1 090 ez-Zümer, 39/56. 
1 091 Buhari, cenaiz, 3/284; Müslim, mesacid, 2/233 . Her iki rivayet de Ebu Hüreyre ve diğer 

ravilerden yapılmıştır. 
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Dolayısıyla istiaze (sığınma) , acı , azap ve sebeplerinden Allah'a sığınmaktır. 
Bu sığınma duası, namazdaki en kuwetli dualardandır. Öyle ki seleften ve halef
ten bazı alimler, son teşehhütten sonra bu duayı okumanın vacip olduğunu ve 
onu okumayanın namazı yeniden kılması gerektiğini söylemişlerdir. İbn Hazm, 
bu duayı her teşehhütte okumayı vacip kılmış; okumayanın namazının geçersiz 
olduğunu söylemiştir. 

Hz. Peygamberin okuduğu bir başka istiaze duası şudur: Allah ' ım! Üzüntü ve 
kaygıdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, borcun galebe gelme
sinden ve insanların baskısından sana sığınırım . 1092 

Hadiste geçen üzüntü ve kaygı, yakın anlamlı sözcükler olup ikisi de ruhsal 
acı ve azap verir. Aralarındaki fark şudur: Kaygı, gelecekte bir şerrin gerçekleş
mesinden endişe edip acı duymak; üzüntü ise , geçmişte meydana gelen bir şer
den ya da sevilen bir şeyi elde edememekten dolayı acı duymaktır. İkisi de ruha 
acı ve azap veren haldir. Bu acı geçmişle alakalı olduğunda üzüntü, gelecekle 
ilgili olduğunda ise kaygı olarak adlandırılır. 

Hadiste geçen acizlik ve tembellik de yakın anlamlı sözcüklerdir ve acının 
sebepleridir. Çünkü ikisi de, sevilen ve hoşlanılanı elde edememeyi gerekli kılar. 
Acizlik, güç ve kuwet eksikliğine; tembellik ise, irade eksikliğine dayanır. Sevileni 
elde edememek ve onu elden kaçırmak, ruhun kendisine bağlılığına ve onu elde 
ettiğinde kavuşacağı zevkin şiddetine göre ruha acı verir. 

Aynı şekilde korkaklık ve cimrilik de yakın anlamlı sözcüklerdir. Çünkü ikisi 
de mal ve bedenden yeterli şekilde yararlanmamayı gerektirir. Bu her iki durum 
da acının sebebidir. Çünkü korkak, sevindiren, eğlendiren ve zevk veren büyük 
şeyler kaçırır. Bu şeylere ancak cesaret ve çabayla ulaşılabilir. Cimrilik ise , bu 
şeylerle sahibinin arasına girer; onu bu güzelliklerden mahrum eder. Bu iki has
let, acıların en büyük sebeplerindendir. 

Borcun galebe gelmesi ve insanların baskısı da birbirine yakın anlamlıdır. 
Her iki durum da ruha acı ve azap verir. Birincisi, haklı bir gerekçeye dayanan 
baskı; ikincisi, haklı bir gerekçeye dayanmayan baskıdır. 

Borcun galebe gelmesi, çoğunlukla insanın kendi irade ve tercihiyle mey
dana gelirken, insanların baskısı genelde insanın kendi tercihiyle meydana gel
mez. 

1092 Buhari, daavat, 1 1/177; Tirmiz' i , daavat, 5/486; Hadis, Enes b. Malik'ten rivayet edilmiştir. 
Bkz. Camiu'l-usul, 4/351 .  
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Yine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- "günah işleme ve ağır borç al
tında kalma" hallerinden Allah'a sığınmıştır. 1093 Bu iki hal, acil acıya sebep olan 
hallerdendir. 

Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şu hallerden de Allah 'a sığınmış ve şöyle 
dua etmiştir: Allah ' ım! Senin gazabından rızana, cezalandırmandan affına sığı
nırım . 

Gazap, acının sebebi; ceza ise acının kendisidir. Allah resulü bu dualarla, en 
büyük acılardan ve acıya sebep olan en güçlü sebeplerden Allah 'a sığınmıştır. 

Kendisinden sığınılan şer, iki çeşittir. Biri, var olan ve kaldırılması istenen 
şerdir. Diğeri, yok olan ve yok olarak kalması, var olmaması istenen şerdir. 

Aynı şekilde hayır da iki çeşittir. Biri, var olan, kalması ve devam etmesi 
istenen ,  yok olması istenmeyen hayırdır. Diğeri, yok olan ama var olması iste
nen hayırdır. Bu dört durum, alemlerin rabbinden isteği olanların ana taleplerini 
oluşturur. İnsanların istek ve taleplerinin dayanak noktaları bunlardır. 

Yüce Allah, Al-i İmran suresinin sonunda kullarının yaptığı duadan söz eder
ken bu dört talepten şöyle bahseder: "Rabbimiz! Doğrusu biz, 'Rabbinize iman 
edin' diye imana çağıran bir dôvetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz! 
Artık bizim günahlarımızı bağışla ve kötülüklerimizi ört"1094 Bu, var olan şerrin 
kaldırılması talebidir. Çünkü daha önce ifade edildiği gibi günah ve kötülükler, 
şerdir. Dua şöyle devam ediyor: "Ve canımızı iyilerle birlikte al. " 1095 Bu da, var 
olan hayrın -ki bu imandır- ölünceye kadar devam etmesi ve canlarını bu şekilde 
alması talebidir. Dört talepten ikisi ,  işte budur. 

Dua şöyle devam ediyor: "Rabbimiz! B ize, peygamberlerin vasıtasıyla va
dettiklerin i  ihsan et. " 1096 Bu, şimdilik olmayan hayrın kendilerine verilmesi tale
bidir. "Ve kıvamet günü bizi rezil etme." 1097 Bu da, şimdilik olmayan şerrin -ki bu, 
kıyamet günü rezil olma halidir- başlarına gelmemesi, bunun gerçekleşmemesi 
talebidir. 

Bu iki ayette geçen dualar, söz konusu dört talebi en güzel şekilde ve en 
güzel tertiple zikretmektedir. Önce dünyadaki iki talebi zikretmektedir. Bunlar, 

1 093 Buhari, ezan, 2/369; Müslim, mesacid, 2/234. Her iki hadis, Hz. Aişe' den rive.'.,let edilmiştir. 
Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- hadisin sonunda, kendisine ağır borcun şer
rinden bu kadar Allah'a sığınmasının nedenini soranlara şöyle cevap vermiştir: İnsan, ağır 
borç altında kalınca, konuştuğunda yalan konuşur ve söz verdiğinde sözünde duramaz. 

1 094 Al-i İmran, 3/193. 
1095 Al-i İmran, 3/193. 
1096 AI-i İmran, 3/194. 
1097 AI-i İmran, 3/194. 
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bağışlanma ve ölüme kadar Müslümanlığın devam etmesidir. Bu taleplerin ar
dından ahiretteki talepleri zikretmektedir. Bunlar da, peygamberlerin diliyle va
dedilenin verilmesi ve kıyamet günü rezil olmama talebidir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, hutbede şehadetten sonra şu duayı 
okurdu :  "Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığı
nırız . "  Bu dua, nefsin şerrinden Allah'a sığınmayı ele almaktadır. Bu şer, belki 
şu an yoktur ama nefiste onu yapma gücü vardır. Bu yüzden Hz. Peygamber 
-sallallahu aleyhi vesellem- Allah'tan, bu şerrin var olmamasını ve kendisinden defe
dilmesini istemektedir. 

Hadiste geçen ve "amellerimizin kötülüklerinden" diye tercüme ettiğimiz "J 
l:JW:-1 ..:...� 0,." ifadesi hakkında iki görüş vardır: 

Bir: Bu ifade ,  var olan, yapılan kötü amellerden Allah'a sığınma anlamın
dadır. Bu durumda hadis, iki istiaze türünden var olmayan (yok olan) şerden ve 
var olan şerden sığınmayı kapsar. Dolayısıyla Hz. Peygamber, bu ifadeyle birinci 
şerrin defini, ikinci şerrin de kaldırılmasını talep etmektedir. 

İki : Amellerin kötülüklerinden maksat, bu amellerin kötü sonuçları ve sa
hibini kötü hallere düşüren cezalarıdır. Bu durumda bu ifade, kötü sonuçtan ve 
cezadan sığınma anlamına gelir. "Nefislerimizin şerrinden" ifadesi ise sebebin 
defini talep etme anlamına gelir. Böylece bu iki ifadeyle, hem acının gerçekleş
mesinden hem de buna neden olan sebeplerden sığınılmış olur. 

Birinci görüşe göre "amellerimizin kötülüklerinden" ifadesindeki izafet, türün 
cinse izafe edilmesi şeklindedir. Ameller, cins; kötülük ise türdür. Dolayısıyla bu 
ifadeyle kötü ameller kastedilmektedir. 

İkinci görüşe göre ise buradaki izafet, sonucun sebebe ,  malulün illete izafe 
edilmesi şeklindedir. Dolayısıyla sanki şöyle demektedir: Amellerimizin (kötü) 
sonuçlarından Allah' a  sığınırız. 

O halde söz konusu ifade her iki anlama da gelebilir. Artık hangi anlamın 
hadise daha uygun olduğunu, hangisinin daha evla olduğunu sen düşün. İki an
lamda da tercih edilme yönü vardır. Birincisinin tercih edilme yönü şudur: Kötü 
ameller, nefsin şerrinden kaynaklanır. Nefsin şerri, kötü amelleri doğurur. Bu 
yüzden Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-, nefsin bu vasfından ve bu vasfın 
neden olduğu amellerden Allah'a sığınmıştır. Çünkü bu ikisi de şerdir ve her acı
nın sebebidir. İnsan bunlardan kurtulduğunda, bütün şerlerden kurtulur. İkinci
sinin tercih edilme yönü ise şudur: Amellerin kötülükleri, bu amelleri işleyenlere 
acı veren cezalardır. Bu acı sonuçların sebebi de nefsin şerridir. Allah resulü bu 
ifadeyle hem acı veren cezalardan hem de bu acıya neden olan sebeplerden 
Allah'a sığınmaktadır. 
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Aslında bu her iki görüş, birbirinin lazımıdır. Birinden Allah'a sığınmak, öte
kinden de sığınmayı gerektirir. 

Her şerrin bir sebebi, kaynağı ve sonucu vardır. Bu sebep, kişinin ya kendi 
içinde ya da kendi dışındadır. Sonucu da yine insanın ya kendisinde ya da baş
kasında ortaya çıkar. Buna göre dört durum ortaya çıkmaktadır: Birisi, kaynağı 
insanın kendisi olan şerdir. Bu şer, bazen insanın kendisine bazen başkasına 
döner. !kincisi , kaynağı başkası olan şerdir. Yani şerrin sebebi ve kaynağı başka
sıdır. Bu şer de bazen insanın kendisine bazen de başkasına döner. Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- bu dört tür şerri, Hz. Ebubekir' e öğrettiği duada toplamış 
ve ona "Sabahladığında, akşamladığında ve yatağına yattığında şöyle söyle" 
diyerek şu duayı okumasını emretmiştir: "Allah' ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, 
gaybı ve müşahede edileni bilen, her şeyin rabbi ve maliki! Sen'den başka ilah 
olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve vesvese
sinden, nefsime ya da bir Müslüman'a kötülük yapmaktan sana sığınırım." 1098 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadis-i şerifte , şerrin iki kaynağını 
ve sonuçlarının kime döndüğünü zikretmektedir. Şerrin iki kaynağının, nefis ve 
şeytan olduğunu; sonuçlarının ise , kişinin kendisine ya da Müslüman kardeşine 
döndüğünü belirtmektedir. Yani hadis, şerrin kaynaklarını ve sonuçlarının kime 
döndüğünü kısa, özlü, toplu ve açık biçimde bir arada zikretmektedir. 

Bu durumlar bilindikten sonra şimdi de, bu iki ayette kendisinden sığınılan 
şerlerden söz edelim. 

Birinci şer: Yarattığı şeylerin şerridir. Bu şerle genel bütün şerler kas
tedilmektedir. Ayette geçen L. edatı mevsule olup '1 1  anlamında değildir. Burada 
şer, yaratılana dayandırılmış; Allah' ın bir fiili ve yaratması olmasına rağmen şer, 
Rabbin yaratmasına dayandırılmamıştır. Çünkü O'nun yaratmasında hiçbir yön
den şer yoktur. Şer, Yüce Allah'ın zatında olmadığı gibi O'nun sıfatları ve fiilleri 
arasına da girmez. O'nun zatı, mutlak kemal sahibidir; h içbir yönden herhangi 
bir eksiği yoktur. O'nun sıfatları da aynı şekilde mutlak kemal ve tam celal sahi
bidir. Hiçbir yönden herhangi bir kusuru ve eksikliği yoktur. Aynı şekilde O'nun 
bütün fiilleri katıksız hayırdır ve onlarda hiçbir şer yoktur. Eğer Allah şer yapmış 
olsaydı, bundan O'nun için şer ismi türetilir, bütün isimleri en güzel olmaz ve 
bunun hükmü kendisine dönerdi . Oysa Allah, bütün bunlardan yüce ve münez
zehtir. 

1098 Sahih bir hadistir. 
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Allah ' ın kullarına yaptıkları, O'nun adaleti gereğidir. Onlardan cezayı hak 
edenlere verdiği cezalar, tamamen hayırdır. Çünkü bu, O'nun adaleti ve hikme
tidir. Bu cezalar, yaratıklara göre şerdir. Şer, insanların yaptıklarına bağlı olarak 
onların fiilleri sonucu gerçekleşir; Allah'ın şerle var olan fiiliyle değil . Yoksa biz, 
Allah'ın munfasıl fiillerinde şer olduğunu inkar etmiyoruz. Çünkü O, hem hayrın 
hem şerrin yaratıcısıdır. 

Ancak burada iki duruma dikkat etmek gerekir: 

Birincisi : Şer olan ya da şer içeren şey, mutlaka munfasıl bir fiil olması, 
onun bir vasfı ve fiili olmaması gerekir. 

İkincisi: Bir şeyin şer olması, izafi ve nispi olmalıdır. Yani Allah'ın fiili ve 
yaratması bakımından hayır; hakkında şer olana göre ise şer olmalıdır. Dolayı
sıyla şerrin, hayır ve şer olmak üzere iki yönü vardır. Şerrin hayır olduğu yön, ya
ratma, var etme ve dileme bakımından Yüce Allah'a nispet edildiği yöndür. Bu 
şerrin yaratılmasında, Allah' ın kendi ilmiyle tercih ettiği derin hikmetler vardır. 
O, bu hikmetleri yaratıklarından dilediğine ve dilediği kadarını verebilir. Ancak 
insanların çoğunun aklı , bırakın bunların hakikatine ermeyi onları bilme ve anla
makta bile aciz kalır. Bunlara icmali olarak iman etmek, Yüce Allah' ın pek zengin 
(gani) ve hamid olduğuna inanmak yeterlidir. Fakat şer fiilini yapan, Allah' ın 
zenginliğine aykırı bir ihtiyacını ya da Allah ' ın hamdine aykırı bir eksikliğini ve 
kusurunu gidermek için yapar. Dolayısıyla hayır ve şerı'i yaratan kendisi olsa 
bile, gani ve hamid olan birinden şerrin sadır olması imkan dışıdır. 

Görüldüğü gibi bir fiilin şer olması, izafi bir durumdur. Şer, onu yaratan ve 
var edene nispet yönünden katıksız hayırdır. Sen bu yönden asla gafil olma; işte 
o zaman Yüce Allah, kendisini tanıma ve sevme konusunda sana büyük kapılar 
açar. Fazilet sahibi pek çok kimsenin aklının şaşkınlık içinde kaldığı şüpheleri 
giderir. 

Bu konuyu, "et-Tuhfetü' l-Mekkiyye" , "el-Fethü' l-Kudsi" ve daha başka ki
taplarda ayrıntılı olarak açıkladım. Eğer bunu anlamakta hala güçlük çekiyorsan, 
birkaç örnekle bunu sana açıklayayım. 

Bir: Hırsıza göre, el in kesilmesi bir şerdir. Ancak insanların çoğuna göre bu 
fiil, kendi mallarını koruduğu ve zararı kendilerinden defettiği için tamamen ha
yırdır. Bu fiil, hüküm ve iş olarak el kesmeyi üslenenler için de katıksız bir hayır
dır. Çünkü bunda, kendilerine acı ve zarar veren organın kesilmesiyle insanlara 
iyilik yapma, onlara ihsanda bulunma vardır. O, bu hükmü vermekle övgüyü 
hak ediyor. Verdiği bu hükmün uygulanmasını emretmesi ise, ona teşekkür et
meyi, hamd etmeyi , övgüde bulunmayı, sevgi ve saygı duymayı gerekli kılıyor. 

İnsanların canlarına kastedip öldürenlerin öldürülmesine, ırzlarına saldıran
ların ise kırbaçlanmasına hükmetmek de böyledir. İnsanların can ve ırzlarına sal-
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dıranların dünyadaki cezası bu ise, onların dinlerine saldıran ve onlarla, Allah' ın 
peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği, kulların dünya ve ahiret mutluluğunu 
kendisine bağladığı hidayetin arasına girenlerin cezası nasıl olur? Bu saldırganın 
cezalandırılması, katıksız hayır, hikmet, adalet ve insanlara ihsan değil midir? 
Halbuki bu ceza, azgın saldırgana göre şerdir. 

Öyleyse şer, cezanın uygulandığı kişiye nispetledir. Yüce Allah'a nispetle de 
bu O'nun dilemesi, iradesi ve fiilidir. Hayır ve hikmetin ta kendisidir. 

Bu nedenle, bu büyük haberi ve seni kader konusuna götüren bu sırrı anla
mada ağır davranma ki Allah'a giden yol sana açılsın ; O'nun derin hikmeti, mer
hameti ve yaratıklarına olan ihsanı sana gösterilsin. Allah, kullarına iyilik yapan, 
merhamet eden, onları seven ve ihsanda bulunan olduğu gibi aynı zamanda O, 
hikmet, saltanat ve adalet sahibidir. O' nun hikmeti, merhametine aykırı olmaz. 
Aksine O, rahmetini, iyilik yapmayı ve ihsanda bulunmayı yerli yerine koyar. 
Aynı şekilde cezasını, adaletini, intikamını ve azabını da yerli yerine koyar. Bu 
her iki sıfat türü, Allah' ın izzet ve hikmetinin gereğidir. O, gerçek izzet sahibi, hü
küm ve hikmet sahibidir. Rıza ve merhametini, ceza ve gazabının yerine koyması 
ya da ceza ve gazabını, rıza ve merhametinin yerine koyması O'nun hikmetine 
asla yakışmaz. 

Allah'la arasındaki perde kalın olan ve O'nu iyi tanımayanların söylediği, 
"Aslında iki durum da Allah'a göre aynıdır, aralarında bir fark yoktur; ikisi de, bir 
sebep ve hikmet olmadan tamamen O' nun dilemesidir" sözüne bakılmaz. 

Çünkü Kur'an'ı baştan sona okuyup düşündüğünde, onun bu sözü reddet
tiğini, şiddetle inkar ettiğini ve Rabbin kendisini bundan tenzih ettiğini görürsün. 
Şu ayetlerde olduğu gibi: 

"Biz, Müslümanları suçlu-günahkarlar gibi tutar mıyız? Size ne oluyor? Ne 
biçim hüküm veriyorsunuz?. "1099 

"Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini, iman 
edip iyi ameller işleyenlerle bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm 
veriyorlar!. "1 100 

"Yoksa biz, iman edip iyi iş/er yapanları, yeryüzünde bozgunculuk ya
panlar gibi mi tutacağız? Ya da (Allah 'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi 
sayacağız?. "1 101 

Yüce Allah bu ayetlerde , hakkında böyle kötü zanda bulunanları kınamakta 
ve kendisini bundan münezzeh tutmaktadır. 

1099 el-Kalem, 68/35-36. 
1 100 el-Casiye, 45/2 1 .  
l 1 0 1  Sad, 38/28. 
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Bu ayetler aynı zamanda, insanların yaratılışlarında ve sağlıklı bir akılda yer
leşik bulunan kararın, bu tür bir eşitliğin Allah' ın hikmetine, izzetine ve ilahlığına 
yakışmayacağıdır. Gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur ve O, cahillerin söyle
diklerinden pek yüce, pek büyüktür. 

Yüce Allah kullarının akıllarını, ceza ve intikamın yerine merhamet ve 
ihsanı koymayı çirkin görme; iyilik yapmayı misliyle ya da daha fazlasıyla 
mükafatlandırma üzerine yaratmıştır. Bu yüzden iyiliğe karşılık kötülük konulun
ca, insan aklı ve fıtratı bunu şiddetle kınar; onu büyük bir çirkinlik ve uygunsuz
luk olarak görür. 

Aynı şekilde merhamet, ihsan ve ikram, ceza ve intikamın yerine konulun
ca da durum böyledir. Mesela insanlara türlü türlü kötülükler yapan, onların 
canlarına, mallarına ve ırzlarına saldıran birine, büyük ikramda bulunmak, onu 
yükseklere çıkarmak ve büyük saygı göstermek, insan fıtratına ve aklı selime ta
mamen aykırıdır. İnsan, fıtratı ve akıllı selim icabı böyle bir şeyi kesinlikle kabul 
etmez; böyle yapanın akılsız olduğuna şahitlik eder. Allah'ın, insanları üzerinde 
yarattığı fıtrat işte böyledir. 

Öyleyse akıl ve fıtrat, Allah'ın cezayı uygun yere koymasındaki ve hak ede
ne uygun cezayı vermesindeki derin hikmetine, izzet ve adaletine neden şahitlik 
yapmasın ki? Allah' ın ,  cezayı hak edene nimet vermesi ve ikramda bulunması, 
asla güzel olmaz ve bu, kesinlikle O'na yakışmaz. Çünkü bu durum, O'nun derin 
hikmetine ve adaletine aykırıdır. Şair der ki : 

Allah' ın nimetinde kusur olmaz, ama 

Belki bazı kimseler için çirkin olur. 

Allah'ın nimetleri , O'nun yolundan alıkoyan, rızasına aykırı işlere koşan, öf
kelendiği şeylerden hoşlanan, hoşlandığı şeylerden öfkelenen, verdiği hükümleri 
iptal edip geçersiz kılan; davetin, hükmün ve itaatin başkasına olması için çalışan 
Allah düşmanlarına güzel olmaz ve yakışmaz. Çünkü onlar, Allah' ın istediği her 
şeye karşıdırlar; O'nu öfkelendiren şeyleri sever ve bunlara çağırırlar. Allah'ın 
sevdiği her şeyden nefret eder ve öfkelenirler. Allah düşmanlarıyla ve O'nun 
gazap ettiği kimselerle dost olur, O'na ve peygamberine karşı bunlara destek 
olurlar. Yüce Allah bunlardan şöyle söz eder: 

"Kafir, Rabbine karşı olana arka çıkar. " 1 102 

"Hani meleklere 'Adem 'e secde edin' demiştik. İblis 'in dışında herkes sec
de etmişti. O cinlerdendi; böyle yapmakla Rabbinin emrinin dışına çıktı. Şim
di siz, Beni bırakıp onu ve soyunu mu dost edineceksiniz? Oysa onlar sizin 
düşmanlarınızdır." 1 ıo3 

1 102 el-Furkan, 25/55. 
1 103 el-Kehf, 18/50. 
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Bu hitabın altında ruhlara acı , ceza, öfke ve tehdit içeren anlamları dü§ün . 
Hitap, bir haber §eklinde ba§lıyor. Buna göre Allah, İblis' e Adem babamıza sec
de etmesini emrediyor. Ancak o, bundan kaçınıp secde etmiyor. Bunun üzerine 
Allah da onu huzurundan kovup lanetliyor; babamıza secde etme emrine kar§ı 
geldiği için onu kendisine dü§man kabul ediyor. Bu haberden sonra hitap insana 
yöneliyor ve diyor ki: Şimdi siz, Beni bırakıp onu ve soyunu mu dost edine
ceksiniz? Oysa Ben, babanıza secde etmediği için onu huzurumdan kovmu§ ve 
lanetlemi§İm. Onu kendime ve babanıza dü§man kabul etmi§im . Buna rağmen 
siz, beni bırakıp onu mu dost edindiniz? Bu, en büyük aptallık değil mi? Sizin 
için §iddetli bir acı ve üzüntüye neden olmayacak mı? Kıyamet günü Allah §öyle 
sorar: "Şimdi benim, sizden her birini dünyada dost olduğu kimseyle dost yap
mam adaletim değil midir? . "  

Şeytanı dost edinenler, kıyamet günü ne halde olduklarını bir dü§ünsünler. 
Onlar, dostlarıyla birlikte Cehenneme giderken Rahman' ı dost edinenler geride 
kalıp kimseyle bir yere gitmeyecek ve Rableri kendilerine tecelli edecektir. Allah 
onlara : "İnsanların gittiği yere siz de gitmiyor musunuz?" diye soracak, onlar 
da: "Biz, en muhtaç olduğumuz zamanda onlardan ayrıldık. Biz, kendisini dost 
edinip kulluk ettiğimiz Rabbimizi görmek istiyoruz" derler. Allah: "Peki sizinle 
O'nun arasında kendisini tanıyabileceğiniz bir i§aret var mı?" diye sorar. Onlar 
da: "Evet, O'nun bir benzeri yoktur" derler. Bunun üzerine Allah onlara görün
meye ba§lar ve bacağı açılır. Onlar, hemen O'na secdeye kapanırlar. 

Gözleri Allah dostluğuyla aydın olan, insanlar dost edindikleriyle birlikte Cr.
henneme giderken onlarla gitmeyip gerçek Mevlaları ile kalanlara ne mutlu! İ§te 
o zaman, Allah'a §İrk ko§UP O'nun yolundan alıkoyanlar, kendilerinin Al!dh dos
tu olmadığını; "O'nun dostları, ancak takva sahipleridir, ama onların çoğu bunu 
bilmezler" 1 104 gerçeğini bileceklerdir. 

Bu açıklamalarla konuyu uzattığımı sanma. Çünkü kalpler, bunları bilmeye 
ve anlamaya çok muhtaçtır. Kalpler, ahirette Rablerinin yakınında konaklamak 
ve Allah' ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, §ehitlerle ve 
salihlerle birlikte -bunlar ne güzel dostlardır- olmak için bu dünyada O'nun tara
fında olmak, O'nu ve dostlarını dost edinmek gerektiğini bilmelidir. 

Bütün bunları bildikten sonra, artık Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem
sahih bir hadis-i §erifte söylediği "Buyur (Allah ' ım ) ,  emrindeyim . Hayır Senin 
elindedir ve §er, Sana değildir" sözünün gerçek anlamını bilirsin. Bu anlamın, 
"Şer ile Sana yakla§ılmaz" ya da "Şer, O'na yükselmez" diyenlerin bu sözle
rinden daha üstün ve yüce olduğunu görürsün .  Bu sözler her ne kadar Allah\ 
§errin kendisine yükselmesinden ya da O'na §erle yakla§niaktan münezzeh kılı
yorsa da, O'nu zatında, sıfatlarında ve fiillerinde §erden münezzeh kılma anla-

1 104 el-Enfal, 8/34. 
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mı içermemektedir. Oysa doğru sözlülüğünde şüphe olmayan Hz. Peygamberin 
-sallallahu aleyhi vesellem- sözü böyle değildir. Onun bu sözü, Allah'ın zatını şer
den tenzih etme anlamı içerdiği gibi, şerrin hiçbir yönden O'nun ne sıfatları
na, ne fiillerine ne de isimlerine nispet edilemeyeceğini belirtmektedir. Şer, "De 
ki: Yarattığı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım" ayetinde olduğu gibi 
O'nun yarattıklarına izafe edilse de bu böyledir. 

Kur'an' ın, şerrin izafe edilmesi konusundaki yöntemini düşün. Kur'an' da şer, 
bazen sebebe ve onu yapana izafe edilir. Aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi: 

"Kafirler, zalimlerin ta kendileridir." ı ıos 
"Allah, /asıklar topluluğunu hidayete erdirmez. "1106 

"Yahudilerin zulmetme/eri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları 
sebebiyle . . .  "1107 

"Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. "1 108 

"Biz onlara zulmetmedik, ama onların kendileri zalim/erdi. "1 1 09 

Bu tür ayetler, Kur'an'da zikredilmeyecek kadar çoktur. Bunları sadece ör
nek vermek için zikrettik. 

Kur'an, bazen de şerrin failini hazfeder, zikretmez. Mümin cinlerin diliyle 
Yüce Allah' ın şöyle buyurması gibi: "Doğrusu bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir 
kötülük mü dilendi, yoksa Rab/eri onlara bir hayır mı diledi? . " ı ııo Bu ayette mü
min cinler, kötülüğün failini onu dileyeni hazfetmiş; buna karşılık hayrın failini, 
onu dileyeni ise açıklamışlardır. 

Fatiha suresindeki şu ayet de buna benzer: "Kendilerine nimet verdiklerinin 
yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışlarınkine değil . " 1 1 1 1 Burada nimet, Yüce 
Atlah'a izafe edilmiş; gazaba uğramışların faili hazfedilmiş, sapıklık ise bunu ger
çekleştirenlere nispet edilmiştir. 

Hızır (a.s . ) ' ın gemi için söylediği "Onu kusurlu yapmak istedim"ı ı ı2 sözü ile 
iki çocuk için söylediği "Rabbin onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden 
bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi" 1 1 13 sözü de buna benzer. 

Aşağıdaki ayetler de yine bu türdendir: 

1 1 05 el-Bakara, 2/254. 
1 106 el-Maide, 5/108. 
1 1 07 en-Nisa, 4/160. 
1 108 el-En'am, 6/146. 
1 109 ez-Zuhruf, 43/76. 
1 1 10 el-Cin, 72/10. 
1 1 1 1  el-Fatiha, 1/7. 
1 1 12 el-Kehf, 1 8/79. 
1 1 13 el-Kehf, 1 8/82. 
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''Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerin izde güzelleştirdi; inkarı, /a
sıklığı ve isyanı da size çirkin gösterdi. "1 1 14 Allah burada, sevgi ve güzelleştirmeyi 
kendisine nispet etmektedir. 

"Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel 
atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü kılındı. "1 115 

Burada da 'süslü kılındı' denilerek fail hazfedilmiştir. 

Hz. Ibrahim' in şu sözü de bu ayetlere benzer: "Beni yaratan ve bana yol gös
teren O' dur. Beni yediren ve içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren 
O' dur. Benim canımı alacak sonra beni diriltecek olan da O' dur. Ve hesap günü 
hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. " 1 1 16 Hz. İbrahim, bu ayetlerde 
zikredilen bütün kemal fiilleri Rabbine nispet etmekte; oysa eksikliği -ki burada 
hastalık ve hatalardır- kendisine nispet etmektedir. 

Böyle ayetler Kur'an'da pek çoktur. el-Fevfüdü'l-mekkiyye adlı eserimizde 
bu ayetlerden pek çok örnekler verdik ve orada, "Kendilerine kitap verdiğimiz 
kimseler" 1 1 17 ifadesi ile "Kendilerine kitap verilenler" 1 1 18 ifadesi arasındaki inceli
ği açıkladık. Bu iki ifade arasında fark şudur: Failin zikredildiği "Kendilerine kitap 
verdiğimiz kimseler" ifadesi, çoğunlukla övgünün söz konusu olduğu yerlerde; 
"Kendilerine kitap verilenle" ifadesi ise, çoğunlukla sapma ve yerginin söz konu
su olduğu yerlerde kullanılmıştır. Bu da Kur'an'ın bir sırrıdır. 

Şu ayetler de bunlara benzemektedir: 

"Sonra Biz bu kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. "1 1 1 9 

"Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, onun hakkında derin bir şüphe 
içindedirler"1 120 

"Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı kılınan bir takım 'kötü kimseler' 
geçti "1 121 

Tüm bu ayetlerde, Allah'a izafe edilen bütün şeyler hayırdır, hikmettir, in
sanların maslahatıdır ve adaletidir. O'na hiçbir şekilde şer izafe edilmez. 

1 1 14 el-Hucurat, 49/7. 
1 1 15 Al-i İmran, 3/14 .  
1 1 16 eş-Şuara, 26/78-82. 
1 1 1 7 el-Bakara, 2/12 1 .  
1 1 18 el-Bakara, 2/101 . 
1 1 19 el-Fatır, 35/32. 
1 120 eş-Şura, 42/14. 
1 12 1  el-A'raf, 71169. 
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"Yarattığı şeylerin şerrinden" ifadesi ile, insana zarar verebilecek ve ona şer
ri dokunabilecek bütün mahlukların şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. Bu, canlı 
cansız, insan cin, haşere yırtıcı hayvan, rüzgar yıldırım her ne varsa, bütün bu 
yaratıkların verebileceği her türlü bela ve şerden Allah'a sığınmayı kapsar. 

Eğer, "Ayette geçen L. (Ma) edatı, tamamen genel anlamda mıdır?" der
sen, derim ki : Burada mutlak (sınırsız) genellilik değil, vasıf bakımından sınırlı 
genellilik vardır. Yani bununla, yapısında şer olan bütün yaratıkların şerrinden 
sığınma kastedilmektedir. Dolayısıyla bu ifade, yalnız bu yönüyle genel\ilik ifade 
eder. Yoksa onunla, Allah' ın yarattığı bütün varlıkların şerrinden Allah'a sığın
ma kastedilmemektedir. Çünkü Cennet ve içindeki nimetler, Allah' ın yarattığı 
şeylerdir. Ama bununla birlikte onda hiçbir şer yoktur. Aynı şekilde, melekler ve 
peygamberler de böyledir. Onlar da tamamen hayırdır ve hiç şer yoktur. Bütün 
hayırlar, onların elleriyle gerçekleşir. Dolayısıyla 'Yarattığı şeylerin şerrinden' ifa
desi, yapısında şer olan bütün mahlukların şerrini kapsar. Buna, dünyadaki ve 
ahiretteki bütün şerler, insanlardan ve cinlerden olan şeytanların şerri, haşarat ve 
yırtıcı hayvanların şerri, hava ve ateşin şerri gibi bütün şerler dahildir. 

Sahih bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: 
"Sizden her kim bir yere konakladığında, "Allah ' ın eksiksiz kelimeleri ile yarat
tıklarının şerrinden Allah ' a  sığınırım" derse , oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir 
şey zarar vermez." 1 1 22 

Ebu Davud'un Abdullah b .  Ömer'den rivayet ettiği bir hadiste şöyle anla
tılmaktadır. Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- yolculuk yaparken gece olun
ca şöyle derdi : Ey arz! Benim Rabbim de ve senin Rabbin de Allah'tır. Senin 
şerrinden, sende bulunanın şerrinden, sende yaratılanların şerrinden ve senin 
üzerinde hareket eden her şeyin şerrinden Allah'a  sığınırım. Aslandan ve kara 
yılandan, akrep ve yılanlardan, bu belde sakinlerinden, İblis'ten ve İblis'in so
yundan Allah' a sığınırım. "  1 123 

Başka bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle dua etmiştir: 
"Allah' ın iyi kötü hiç kimsenin aşamayacağı eksiksiz tam kelimeleri ile , Allah' ın 
yarattığı ve var ettiği şeylerin şerrinden, gökten inen ve göğe yükselenlerin şer-

1 122 Müslim, zikir, 5/560; Tirmizi, daavat, 5/462-463 . 
1 123 Ebu Davud, cihad, 7/263; İmam Ahmed, 2/132; İbn Huzeyme, 4/152- 1 53. Rivayet zinci

rinde Zübeyir b. Velid olduğu için el-Albani bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Fakat 
bununla beraber Hakim, onun sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de bunu kabul etmiştir. 
Bkz. Zehebi, 2/100. Hafız İbn Hacer bu hadis hakkında şöyle söylemiştir: Bu hadis hasen
dir. Onu, Ahmed, Ebu Davud ve Nesfü tahriç etmiştir. Bu hadisi Hakim de tahriç etmiş ve 
isnadının sahih olduğunu söylemiştir. " Bkz. el-Fütuhatü'r-rabbani,ye, İbn alan, 4/164. 
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rinden, yerde yarattıklarının ve yerden çıkanların şerrinden, gece ve gündüzün 
fitnelerinin şerrinden, hayırla gelenler hariç gece ve gündüz gelenlerin şerrinden 
Sana sığınırım ey Rahman ! . " 1 124 

İkinci şer: karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerridir. Bu, genelden 
sonra zikredilen daha özel durumdur. Müfessirlerin çoğu, ayette geçen J.--lç. (Ga
sık) sözcüğünün gece anlamında olduğunu söylemişlerdir. 

İbn Abbas der ki: Karanlık doğudan gelerek her yöne yayılmaya ve etraf 
kararmaya başladığında, buna 'Gasak' (karanlık) denir. Gasakü'l-leyl, gece ka
ranlığı demektir. Bu sözcük, Kur'an'da başka bir ayette şöyle g�çer: "Güneşin 
(batıya) kaymasından, gecenin kararmasına kadar namaz kıl" 1 125 

Hasan ve Mücahid, 'Gasık' sözcüğünü, yönelip gelen gece olarak açıkla
mışlardır. Ayette geçen 'Vakab' sözcüğü, giren demektir. Yani güneşin batışıyla 
gecenin girmesi kastedilmektedir. 

Mükatil' e göre de 'Gasık' , karanlığın gündüz aydınlığını bastırmasıyla gelen 
gece karanlığıdır. 

Gecenin 'Gasık' olarak adlandırılması konusunda başka bir görüş daha var
dır. O da, bu sözcükle 'soğuk' anlamında olduğudur. Çünkü gece, gündüzden 
daha soğuktur. Nitekim İbn Abbas, "İşte bu, kaynar su ve irindir; tatsınlar onu" 1 126 
ayetinde geçen 'Gassak' ( irin) sözcüğünü ve "Orada kaynar su ve irin dışında, ne 
bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek" 1 121 ayetinde geçen 'Gassaka' sözcüğünü, 
'O, zemheridir (şiddetli soğuktur) ; ateş onları sıcağıyla yaktığı gibi zemheri de 
onları soğuğuyla yakar' şeklinde açıklamıştır. 

Mücahid ve Mükatil de aynı şekilde bu sözcüğü 'soğuk' olarak açıklamışlar-
dır. 

1 124 İmam Ahmed, 3/419; Beyhaki, ed-Delfül, 7/95. İmam Ahmed bu hadisi Abdurrahman b .  
Hanbeş'ten rivayet etmiştir. Bu  zat, sahabedendi ve  oldukça yaşlı biriydi. Bkz. el-İsabe, 
6/275. Hadisi aynca şunlar rivayet etmiştir: Ebu Nuaym, ed-Delfül, 1/243-244; Ebu Ya'la, 
müsned, 12/237; el-Heysemi, Mecmeu'z-zevaid, 1 0/127.  el-Heysemi der ki: "Bu hadisi Ah
med, Ebu Ya'la ve et-Taberani benzer ifadelerle rivayet etmişlerdir. İmam Ahmed'in bir 
isnadındaki raviler, Ebu Ya'la ve et-Taberani'nin bazı isnatlarındaki raviler, sağlam ve gü
venilirdirler." Hadisi, İmam Malik el-Muvatta'da Yahya b. Said'den mürsel olarak rivayet 
etmiştir. Bkz. el-Muvatta, 2/950-95 1 .  

1 125 el-İsra, 1 7/78. 
1 126 Sad, 38/57. 
1 127 en-Nebe, 78/24-25. 



•!• 641 

Aslında iki görüş arasında bir çelişki yoktur. Çünkü gece, hem soğuk hem de 
karanlıktır. Gecenin sadece soğuğunu ya da karanlığını zikreden , gecenin sadece 
bir vasfını zikretmekle yetinmiş olur. 

Ancak buradaki ayette, sığınmanın konumu nedeniyle karanlık anlamı daha 
uygundur. Çünkü sığınmada, şerrin karanlığa uygunluğu gecenin soğuğundan 
daha önceliklidir. Bu yüzden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, sabah ve ay
dınlık olan felak' ın rabbine sığınılmıştır. Böylece sığınmayla kastedilen anlam ile 
kendisine sığınılanın vasfı birbirine uygun olmuştur. Bununla ilgili daha detaylı 
açıklamaları yakında zikredeceğiz irnlallah . 

Eğer denilse ki: Tirmizi'nin İbn Ebi Zi'b'ten, onun Haris b .  Abdurrahman' dan, 
onun Ebi Seleme'den, onun da Hz. Aişe'den rivayet ettiği şu hadis hakkında ne 
diyorsunuz? Hz. Aişe anlatıyor: Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- elimden tuttu , 
sonra aya baktı ve dedi ki: "Ey Aişe! Şunun şerrinden Allah 'a sığın. Çünkü bu, 
(felak suresinde geçen) ğasıktır. " 1 128 Tirmizi, bu hadisin hasen sahih olduğunu 
söylemiştir. Öyleyse bu, her türlü tefsirden daha evladır. Bu yüzden buna dönüş, 
zorunludur. 

Biz de deriz ki : Bu tefsir doğrudur. Ancak bu, ilk tefsire aykırı gelmez; aksi
ne onunla uyumludur. Yüce Allah' ın şu sözü, bu görüşü doğrular: "Biz geceyi 
ve gündüzü iki ayet kıldık; gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetin i  de aydınlık 
kıldık. " 1 129 Gecenin ayeti, aydır. O, gecenin sultanıdır; bu yüzden ,  karanlığı çö
ken gecenin en belirgin alametidir. Gece, karanlığın çökmesiyle geldiği gibi, ay 
da karanlık çökünce ortaya çıkar. Bu yüzden Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesel

lem- Ay'ı ğasık olarak nitelemiştir. Bu, doğru bir niteleme ve doğru bir haberdir. 
Hatta en doğru haberdir; çünkü geceden ğasık ismini kaldırmamıştır. Dolayısıyla 
Hz. Peygamberin Ay'a özellikle ğasık demesi , bu ismin başka şeyleri de kapsa
masına mani değildir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamberin, kendisine sorulan bir soru üzerine takva üze
rine kurulmuş olan mescid için 'O, benim bu mescidimdir' demesi1 130 de buna 
benzer. Bilindiği gibi bu, Kuba mescidinin bu şekilde takva üzerine kurulmuş 
olmasına aykırı değildir. 

1 128 Tirmizl, tefsir, 5/421-422; İmam Ahmed, 6/61 ;  Nesfıi, tefsir, 2/623; Hakim, 2/540. Hakim 
bu hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zeheb! de bunu kabul etmiştir. Hafız, el-Feth'te felak 
suresini tefsir ederken bu hadisin isnadının hasen olduğunu söyler. Bkz. a.g.e . ,  8/613. el
Albani de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. es-Sahiha, hadis no: 372. 

1 129 el-İsra, 1 7/12. 
1 130 Müslim, hac, 3/542; İmam Ahmed, 3/91 ;  Tirmizi, tefsir, 5/261-262; Nesfıi, mesacid, 2/36. 

Tüm bu rivayetler, Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiştir. 
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Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem-, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 
Hz. Hüseyin için söylediği "Allah' ım!  Bunlar benim ehl-i beytimdir" 1 131 demesi 
de bu türdendir. Allah resulünün böyle demesi, ehl-i beytten olan başkalarının 
da 'ehl-i beyt' lafzının kapsamına girmesine mani değildir. Ancak bu zikredilenler 
ehl-i beyt lafzının kapsamına girenlerden daha fazla hak sahibidirler. 

Hz. Peygamberin şu sözü de buna benzer: Gerçek miskin , kapı kapı dolaşıp 
kendisine bir iki lokma yiyecek ya da bir iki hurma verilen değildir. Ama gerçek 
miskin, insanlardan bir şey dilenmeyen, bu yüzden durumu bilinmeyip kendisi
ne sadaka verilmeyendir. 1 132 Hz . Peygamberin bu tanımı, kapı kapı dolaşıp di
lenenlere miskin denilmesine mani değildir. Aksine bu, bu ismin sadece böyle 
kimselere verilmesine aykırıdır. Dolayısıyla miskin sözcüğünün dilenmeyeni içine 
alması , dileneni içine almasından daha evladır. 

Allah resulünün -sallallahu aleyhi vesellem- şu sözü de buna benzer: "Gerçek 
güçlü, güreşte yenen değildir. Asıl güçlü, öfke anında nefsini yenen (ona hakim) 
olandır. " 1 133 Bu adlandırma, güreşte rakibini yenene 'güçlü' denmemesini gerek
tirmez. Ancak bu ismin, öfke anında nefsine hakim olana denmesinin daha evla 
olduğunu belirtiyor. 

İşte 'ğasak' vb. sözcükler buna benzerler. Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi ve
sellem- Ay'a  ğasık demesi , gecenin ğasık olmasına mani değildir; ikisine de ğasık 
denilir. 

Eğer denilirse ki: Bazılarının söylediği şu görüşe ne diyorsunuz? Hz. Pey
gamberin Ay'a 'ğasık' demesindeki maksadı ,  Ay' ın tutulması ve kararması hali
dir. Ayette geçen vakab (girme) sözcüğü de Ay' ın tutulma haline girmesi ya da 
tamamen tutulmasıdır. 

Biz de deriz ki : Bu, oldukça zayıf bir görüştür. Daha önce bu görüşü ileri 
sürenlerin olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem- Ay'a işaret edip 'İşte bu, (felak suresinde geçen) ğasıktır' derken, o zaman 
ay tutulmuş halde değil , tamamen aydınlık ve parlaktı. Çünkü eğer ay tutulmuş 
olsaydı, Hz. Aişe bunu mutlaka zikrederdi .  Oysa Hz. Aişe, Allah resulünün Ay'a  

1 131  Hadisi bu lafızla Tirmiz1 rivayet etmiştir. Bkz. Tirmiz1, tefsir, 5/327 ve menakib, 5/621 .  
Tirmiz1, b u  hadisin Ata'dan, onun d a  Ömer b .  Ebi Seleme'den yapılan rivayetinin garip 
olduğunu söylemiştir. Hakim, bu hadisi Ümmü Seleme'den sahih olarak rivayet etmiştir. 
Bkz. a .g .e . ,  2/416. Hakim, başka bir isnadla bu hadisi Amir b. Sa'd'dan, o da babasından 
rivayetle sahih olarak rivayet etmiş; Zeheb! de hadisin sahihliğini doğrulamıştır. Bkz. a .g .e . ,  
3/1 50. Amir'in bu rivayeti Müslim'de de bulunur. Ancak Müslim' in lafzı "Allah' ım' Bunlar 
benim ehlimdir" şeklindedir. Bkz. Müslim, fezail, 5/268. Hadis için aynca bkz. et-Taberani, 
3/54, 22/65. 23/281 ;  Mecmeu'z-zevaid. 9/162; ed-Dürrü' l-mensur, 6/604. 
Aynca bkz. lbn Kesir ve Taberi tefsirleri, el-Ahzab, 33. ayet. 

1 132 Buhari, zekat, 3/398; Müslim, zekat, 3/78. 
1 133 Buhari, edeb, 10/535; Müslim. el-birr ve's-sıla, 5/468. 

-
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baktıktan sonra "İşte bu ğasıktır" dediğini haber vermektedir. Eğer o sırada Ay 
tutulmuş olsaydı ,  Hz. Aişe'nin bu durumu gizleyip zikretmemesi doğru olmazdı .  
Dolayısıyla Ay'a ğasık adının verilmesi, bu adın onsuz verilmesi caiz olmayan bir 
sıfat itibariyledir. Anlam karışıklığı ancak bu şekilde önlenebilir. 

Sonra Arap dil kuralları bu görüşü desteklemez. B iz, "Gasık, tutulma halin
deki Ay' dır" diyen bir kimse tanımıyoruz. 

Aynı şekilde, 'Vakab' sözcüğünün "Tutulma" anlamında olduğunu söyle
yen herhangi bir dilbilimci yoktur. Vakab sözcüğü, çökme, girme anlamındadır. 
Mesela Araplar, gözler içeriye doğru çöküp çukurlaşınca "Vakabati' l-ayn" derler. 
Aynı şekilde su, toprağın derinliklerine girip çekilince, yine bu sözcüğü kullanır
lar. Yine milin girdiği deliğe de vakb derler. Dolayısıyla Araplar bu sözcüğü girme 
anlamında kullanmaktadırlar. 

Eğer denilse ki: Siz, bazılarının ileri sürdüğü şu görüşe ne dersiniz? Gasık, 
batan Süreyya yıldızıdır. Çünkü bu yıldız batınca hastalıklar çoğalır; doğunca 
hastalıklar kalkar. 

Deriz ki : Eğer bu görüş sahibi ğasık' ı batan Süreyya yıldızı ile tahsis ediyor
sa, bu yanlış bir tahsistir. Eğer ğasık isminin , bir yönden bu anlamı da içerdiğini 
kastetmek istiyorsa, bu durumda bu sözcüğün içerik, maksat ve dikkat çekme 
bakımından bu anlama delalet etmesi muhtemeldir. Ancak bu lafzın sadece bu 
anlama tahsis edilmesi, batıldır. 

Allah' ın ,  karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve Ay'ın şerrinden ken
disine sığınılmasını emretme nedeni şudur: Karanlığı çöken gece, şerli kötü ruh
ların egemen olduğu vakittir. Şeytanlar bu vakitlerde yayılırlar. Nitekim sahih 
bir hadiste Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle haber vermiştir: "Güneş 
batınca, şeytanlar yayılır. " 1 134 Bu yüzden şöyle emretmiştir: "Bu nedenle gece
nin karanlığı geçinceye kadar çocuklarınızı dışarı salmayın ve hayvanlarınızı içeri 
koyun . "  Başka bir hadislerinde ise : "Allah o vakitte, mahlukatından dilediklerini 
yayar" buyurmuştur. 

Dolayısıyla gece, karanlığın yayıldığı vakittir. İnsanlardan ve cinlerden olan 
şeytanlar, bu vakitte insana musallat olduğu kadar gündüz musallat olamazlar. 
Çünkü gündüz, aydınlıktır. Şeytanlar ise ancak karanlıklarda, karanlık yerlerde 
ve karanlık kimseler üzerinde egemendirler. 

Bir kişi, yalancı peygamberlerden Müseylime'ye :  "Sana gelen sana nasıl ge
lir?" diye sorar. O da: "Şiddetli karanlık gibi" diye cevap verir. Oysa Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem-: "Sana nasıl gelir?" diye sorulduğunda, o: "Gündüz 

1 134 Buhari, bedü' l-halk, 6/387; Müslim, eşribe, 4/797; Camiü'l-usul, 1 1/757 .  



aydınlığı gibi" diye cevap verir. Bu cevap, onun gerçek peygamber olduğuna 
ve kendisine gelenin Allah tarafından gönderilen melek olduğuna delalet eder. 
Müseylime'nin cevabı ise , kendisine gelenin şeytan olduğuna delalet eder. 

Sihir ve büyü de büyük etkisini ve egemenliğini gündüz değil gece gösterir. 
Büyücülere göre gece büyüsü, en güçlü ve en etkili büyüdür. 

Bu nedenle karanlık kalpler, şeytanların yerleştikleri yerlerdir. Onların evleri 
ve barınakları böyle karanlık yerlerdir. Şeytanlar böyle yerlerde dolaşır; ev sa
hibinin evine hakim olduğu gibi o da böyle yerlere hakim olur. Kalp, karanlığı 
arttıkça şeytana daha çok itaatkar olur. Şeytan böyle kalplere daha hakimdir ve 
oraya daha sağlam yerleşmiştir. 

Böylece bu yerlerde sabah ve aydınlığın Rabbine sığınmanın sırrını artık 
öğrendin. Buna göre felak, aydınlık ve ışığın ortaya çıkmaya başladığı sabahtır. 
Karanlıklar ordusunu ve gece bozgunculuk yapan askerleri kovan , bu ışıktır. Bu 
ışık sayesinde her kötü, bozguncu, hırsız ve yol kesen, kendi inine , yuvasına ve 
deliğine girip saklanır. Haşereler kendi deliklerine sığınır, gece yayılan şeytanlar 
kendi mekanlarına ve yerlerine kapanır. Bu yüzden Yüce Allah kullarına, ka
ranlığı yok edip ortadan kaldıran, karanlığın ordusunu ve askerlerini yenilgiye 
uğratan aydınlık ve ışığın Rabbine sığınmayı emretmiştir. Bu yüzden Yüce Allah, 
gönderdiği bütün kitaplarda inanan kullarını karanlıklardan kurtarıp aydınlığa 
çıkaranın, inkarcıları ise karanlıklar içinde bırakanın kendisi olduğunu haber ver
miştir. Bu haberle ilgili Kur'an' dan bazı ayetler şöyledir: 

"Allah, inananların dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkô.r 
edenlerin dostları ise tağutlardır (şeytanlardır); onlar da onları aydınlıktan karan
lıklara çıkarırlar. " 1 135 

"Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık 
verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan h iç çıkamayacak durumda olan 
kimse gibi  olur mu? . " 1 136 

Allah inkar edenlerin çalışmaları hakkında şöyle buyurur: "İnkô.r edenlerin 
amelleri engin bir denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, 
onun da üstünde bir dalga, onun da üstünde bir bulut vardır. Birbiri üzerinde 
olan karanlık/ar; öyle ki elini çıkardığında onu bile neredeyse göremeyecek. Al
lah kime nur vermemişse, artık onun için nur yoktur " 1 137 

1 135 el-Bakara, 2/257. 
1 136 el-En'am, 6/122. 
1 137 en-NCır, 24/40. 
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Bu ayetten birkaç ayet önce de Allah, inananların vasıflarını ve nurunu şöyle 
açıklamıştır: "Allah göklerin ve yerin Nur'udur. O'nun nuru, içinde ışık bulunan 
bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise, sanki inci gibi par
layan bir yıldızdır; bu ne yalnız doğuda ve ne de yalnız batıda bulunan bereketli 
zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, nerdeyse yağın kendisi aydınlatacak! 
Nur üstüne nurdur. Allah dilediğin i  nuruna kavuşturur. " ı ı3s 

İman, bütünüyle nurdur ve varacağı yer nur olacaktır. Yerleşik olduğu yer, 
aydınlanan ve çevresine ışık veren kalptir. Aydınlık, parlak ve ışık veren ruhlar, 
bu tür kalp sahiplerine yakındır. İnkar ve şirk ise bütünüyle karanlıktır ve vara
cağı yer de karanlık olacaktır. Bunun yerleşik yeri ise, karanlık kaplerdir. Kötü ve 
karanlık ruhlar, bu tür kalp sahiplerine yakındır. 

Şimdi, karanlığın şerrinden ve karanlıkta meydana gelen şeylerin şerrin
den aydınlığın Rabbine sığınmayı düşün; bu anlamı, gerçekler alemine indir. 
Kur'an'ın hatta sadece bu iki surenin, peygamberliğin en büyük alametleri ol
duğunu ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini doğrulayan deliller olduğunu 
görürsün . Bunlar aynı zamanda, sahte peygamberlere gelenlerin şeytanlar ol
duğunu ve söylediklerinin şeytanların getirdiği şeyler olduğunu kanıtlar. Oysa 
Hz. Peygamberin getirdikleri, şeytanların getirdikleri şeyler değildir. Zaten onlara 
böyle güzel şeyler getirmek yakışmaz ve bunu yapamazlar. Onlardan böyle bir 
şey beklenmeyeceği gibi buna güçleri de yetmez. 

Bunda, peygamber düşmanlarının kendisine yönelttiği batıl sorulara açık 
ve yeterli cevaplar vardır. Kelamcıların tam ve yeterli cevap veremedikleri bu 
sorulara Yüce Allah , tam ve yeterli cevap vermiş; böylece bizleri ne kelamcıya, 
ne usulcüye ne de münazaracıya muhtaç etmemiştir. Hamd ve minnet O'nadır; 
hiçbir zaman O'na hakkıyla övgüde bulunamayız. 

Bil ki, bütün varlıklar felaktır {yarılarak, bölünerek, ayrılarak var olmuştur) . 
Felak, Arapça'da meful (yapılan) anlamındadır. Kabed, seleb ve kanes sözcükle
rinin makbud (tutuklanan) ,  meslub (gasp edilen )  ve maknus (avlanan) anlamla
rında olması gibi . Yüce Allah, falikü' l-isbah'tır (sabahı yaran, aydınlatandır) 1 139; 
falikü'l-habbi ve'n-neva'dır (taneyi ve çekirdeği yarandır) . 1 140 O, yeri bitkilerle, 
dağları pınarlarla, bulutları yağmurla, rahimleri ceninlerle , karanlığı sabahla ya
randır. Karanlığı yaran sabah, felak (yaran) ve ferak (ayıran) olarak adlandırılır. 
Yine 'O, sabahın aydınlığından daha beyaz ve parlaktır' denilir. 

1 138 en-Nlır, 24/35. 
1 139 el-En'am, 6/96. 
1 140 el-En'am, 6/95. 
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Allah'ın yaratmasında yarma ve ayırma olduğu gibi, O'nun bütün emirlerin
de de yarma ve ayırma vardır. Bu manada O'nun emirleri, hak ile batılı birbirin
den ayıran furkandır. Gecenin karanlığını sabahla yardığı gibi batılın karanlığını 
da hak ile yarar. Bu yüzden aziz kitabı Kur'an' ı ve yardımını 'Furkan' olarak 
adlandırmıştır. Çünkü Kur'an ve yardımı ,  dostları ile düşmanlarını birbirinden 
ayırır. Denizi Hz. Musa'ya yarmaya da felak adını vermiştir. 

Böylece bu yerlerde felakın Rabbine sığınmanın h ikmeti ortaya çıkmıştır. 
Bununla Kur'an' ın mucize oluşu, büyüklük ve yüceliği; insanların onun değerini 
hakkıyla bilemedikleri ve Kur'an' ın ,  hüküm ve hikmet sahibi, övgüye hakkıyla 
layık olan tarafından indirildiği gerçeği apaçık ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü şer: düğümlere üfleyenlerin şerridir. 

Bu şer, sihir ve büyünün şerridir. Çünkü ayette geçen 'Neffasati fi' l-uked' 
(düğümlere üfleyenler) ifadesi ile, istedikleri sihrin gerçekleşmesi için ipleri dü
ğümleyen ve her düğümün üzerine üfleyen kimseler kastedilmektedir. Nefes (üf
leme) ,  çok tükürükle değil hafif tükürükle birlikte olan üflemedir. 

Üfleme ise , büyücünün yaptığı fiildir. Büyücünün ruhu, büyü yapılacak kişi
ye vermek istediği şer ve kötülüğe yoğunlaşıp kötü ruhlardan yardım aldığında, 
büyücü, hafif tükürükle birlikte bu düğümlere üfler. Böylece yoğunlaşmış o kötü 
ruhtan, şer ve eziyete bulaşmış tükürükle birlikteki nefes dışarı çıkar. Büyücü ve 
kötü şeytani ruh, bazen büyü yapılana eziyet vermek için yardımlaşabilirler. Ya
pılan bu büyü, Allah' ın şer' i bir emriyle değil kevni takdiri ve izniyle gerçekleşir. 

Eğer, "Büyü, erkekler ve kadınlar tarafından yapılır. Öyleyse burada neden 
erkek büyücülerden değil özellikle kadın büyücülerden sığınma zikredilmiştir?" 
denilirse, cevaben deriz ki: "Bu, gerçekleşen sebep üzerine böyle zikredilmiştir. 
Çünkü Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapan, Lebld b. el-A:sam' ın 
kızlarıydı . "  

Ebu Ubeyde ve diğerlerinin söylediği bu cevap doğru değildir. Çünkü sahih 
hadislerde zikredildiği üzere Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapan, 
Lebld b. el-A'sam' ın kızları değil onun kendisiydi . "  

Ancak bu  soruya verilebilecek en  iyi cevap şudur: Burada "Neffasat" (Üf
leyenler) ile, üfleyen kadınlar değil üfleyen nefisler ve ruhlar kastedilmektedir. 
Çünkü büyünün etkisi, ancak kötü ruhlar ve şerli nefisler tarafından gerçekleşir. 
Sihir ve büyünün etkisi bunlarla ortaya çıkar. Bu yüzden "Neffasat" sözcüğü 
burada erkek değil dişi olarak zikredilmiştir. 

Sahih bir hadiste, Hişam b .  Urve, babasından, o da Hz. Aişe'den rivayetle 
şöyle anlatıyor: 
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Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yapıldı. Öyle ki , yapmadığı bir 
şeyi yaptığını sanıyordu. Nihayet Rabbine dua etti, sonra bana: 

"Ey Aişe ! Allah' ın ,  kendisinden istediğim şeyi bana verdiğini hissettin mi?" 
dedi. 

Ben de: "Neydi o? Ey Allah'ın resulü! " deyince , şöyle anlattı : 

Yanıma iki adam geldi .  Birisi baş tarafıma, öteki de ayak tarafıma oturdu. 
Aralarında şöyle konuştular: 

- Bu adamın rahatsızlığı ne?. 

- Ona büyü yapılmış. 

- Kim büyü yapmış? . 

- Lebld b .  el-A'sam. 

- Neye yapmış? . 

- Tarakla saç döküntüsü ve erkek hurma tomurcuğunun içine . 

- Peki nerede? 

- Zureykoğullanndaki Zervan kuyusunda. 

Hz. Aişe şöyle anlatmaya devam ediyor: 

Bunun üzerine Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu kuyuya geldi .  Son
ra tekrar yanıma dönerek şöyle dedi: "Allah'a yemin olsun ki o kuyunun suyu, 
kına ıslatılmış gibi bulanıktı; onunla sulanan hurma ağaçlarının başlan da şeytan 
başlan gibiydi . "  

Ben : "Ey Allah ' ın resulü! Onu çıkarsaydın ya" deyince, şöyle buyurdu: 

"Allah bana artık şifa verdi. Ben de bundan dolayı insanlara bir kötülük 
gelmesini (aralarında bir fitne çıkmasını )  istemedim . "  

Daha sonra Allah resulü -sallallahu aleyhi vesellem-, onun gömülmesini emretti 
ve yere gömüldü. 

Buhari der ki: el-Leys ve İbn Uyeyne, hadisteki "Tarakla saç döküntü
sü ve . . .  " ifadesini Hişam'dan "Tarakla ketenden bir parça bez ve . . .  " şeklinde 
rivayet etmişlerdir. 1 14 1  

Bu rivayette, Allah resulünün büyü yapılan malzemeleri kuyudan çıkarma
dığı, Allah' ın kendisine şifa verip sağlığına kavuşturmasıyla yetindiği belirtilmek
tedir. 

1 141  Buhari, tıp, 10/232; Müslim, selam, 4/35. 
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Buhari'nin bu konuda İbn Uyeyne'den yaptığı rivayet ise şöyledir. Bunu 
bize ilk olarak İbn Cüreyc şöyle anlattı: Urve ailesi, Urve' den rivayet ederek bunu 
bana anlattı. Ben de bunu Hişam' dan sorunca, o da babasının Hz. Aişe' den şöy
le anlattığını haber verdi . Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi ve
sellem- büyü yapılmıştı . Öyle ki eşleriyle cinsel ilişkide bulunmadığı halde onlarla 
ilişkide bulunduğunu sanıyordu. 

Süfyan der ki : Eğer gerçekten böyleyse, bu, yapılabilecek en şiddetli büyü
dür. 

Nihayet Hz. Peygamber Rabbine dua ettikten sonra bana şöyle dedi: "Ey 
Aişe ! Allah' ın, benim kendisinden isteğim şeyi bana verdiğini bildin mi?" 

Ben: "Neydi o?" dedim. 

Şöyle anlattı : Yanıma iki adam geldi. Biri baş tarafıma, diğeri ayak tarafıma 
oturdu. Baş tarafımda oturan, ötekine şöyle dedi: 

- Bu adamın neyi var? 

- Ona büyü yapılmış. 

- Kim büyü yapmış? 

- Lebid b. el-A'sam. (Züreykoğullarından olan bu adam, münafık ve Yahu-
dilerin müttefiki idi) . 

- Peki neye büyü yapmış? 

- Tarak ve ketenden bir bez parçasına. 

- Nerede? 

- Zervan kuyusunda, taşın altında, erkek hurma tomurcuğunun içinde. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber kuyunun yanına geldi ve onları çıkardı . Son
ra şöyle buyurdu : "O gördüğüm kuyu var ya, işte onun suyu, kına ıslatılmış gibi 
bulanıktı. O suyla sulanan hurma ağaçlarının başları da şeytan başları gibiydi ." 

Allah resulü, onları (büyü yapılan malzemeleri) çıkardı .  

Ben: "Onları insanlara gösterseydin ya" dedim . 

Hz. Peygamber: "Allah, artık bana şifa verdi ve ben, insanlardan birine bir 
kötülük gelmesini istemem" buyurdu. 1 142 

Bu rivayette, Allah resulünün büyü yapılan malzemeleri çıkardığı belirtil
mektedir. Bu farklı rivayetten olacak ki, Buhari bu hadisi rivayet ettiği bölüme 
"Büyü (yapılan malzemeler) çıkarılır mı?" başlığını koymuştur. 

1 142 Buhari, tıp, 10/243 . 



Katade der ki: Said b .  el-Müseyyeb'e :  "Büyü yapılan bir adam için, karı
sından bir şey alınarak büyünün çözülmesi ve ortaya çıkarılması caiz mi?" diye 
sordum. "Bunda bir sakınca yoktur; çünkü bununla insanların durumu düzeltil
mektedir. Insanlara yarar sağlayan şey, yasaklanmamıştır. " 

Yukarıdaki iki hadisin ,  zahiren birbiriyle çeliştiği sanılabilir. Çünkü İsa'nın 
Hişam'dan, onun da babasından rivayet ettiği ilk hadiste, Allah resulünün büyü 
malzemelerini çıkarmadığı belirtilirken, İbn Cüreyc' in Hişam'dan rivayet ettiği 
hadiste, Hz. Peygamberin malzemeleri çıkardığı belirtilmektedir. Aslında ikisi 
arasında bir çelişki yoktur. Çünkü o, bu malzemeleri kuyudan çıkarıp görmüş ve 
tanımış, Allah kendisine şifa verdikten sonra da onları gömmüştür. Hz. Aişe 'nin 
"Onları çıkarsaydın ya" sözü, "İnsanların bizzat gözleriyle görmesi için onları çı
karsaydın ve kendilerine gösterseydin" anlamındadır. Buna karşılık Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem-, böyle yapmasına mani olan durumu haber vermekte; 
Müslümanların bu yapılana sessiz kalmayacaklarını, bunu şiddetle kınayacakla
rını ,  bunu yapan büyücü ve kavmine öfkeleneceklerini, bu yüzden bir fitne ve 
karışıklığın yaşanmasını istemediğini belirtmiştir. Allah resulü , şifa bulup sağlığı
na kavuşma amacına ulaştığı için, malzemelerin gömülmesini emrederek onları 
insanlara göstermek için çıkarmamıştır. Bundan anlaşıldığı üzere gerçekleşen çı
karma olayı, Hz. Aişe'nin söylediği ve kastettiği çıkarmadan farklıdır. 

Buna delalet eden şudur: Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- o malzeme
leri kuyudan çıkarmak için gelmiştir; onlara bakıp geri dönmek için değil. Çünkü 
böyle yapmasının bir anlamı yoktur. 

Bu hadis, hadis alimlerince sabit ve sahihtir. Hepsi de bu hadisin doğrulu
ğunu kabul etmiş, sahihliği konusunda ihtilaf etmemişlerdir. Ancak kelamcıların 
çoğu bu hadisin doğruluğunu kabul etmemiş, onu şiddetle inkar etmiş, yalan 
ve uydurma olmakla itham etmişlerdir. Hatta kimisi , bu konuya özel eserler telif 
etmiş; hadisin ravisi Hişam'a yüklenmişlerdir. Onun hakkında söyledikleri en 
güzel söz şudur: "Bu söylediği kesinlikle yanlıştır ve konuyu anlamamıştır. Böy
le bir şey de olmamıştır. Çünkü Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü 
yapılması caiz değildir. Aksi halde inkarcıların söyledikleri şu söz doğrulanmış 
olur: "Siz ancak kendisine büyü yapılmış bir adama uymaktasınız ." 1 143 Hz. Pey
gambere büyü yapıldığını kabul etmek, Firavunun Hz. Musa'ya: "Gerçekten ben 
seni büyülenmiş sanıyorum" 1 144 demesi; Salih'in kavminin Salih'e :  "Sen ancak 
kendisine büyü yapılanlardansın" ı ı45 demesi ve Şuayb kavminin Şuayb'a: "Sen 
ancak büyülenmişlerdensin"1 146 demesi gibidir. Dolayısıyla peygamberlere sihir 

1 143 el-Furkan, 25/8. 
1 144 el-İsra, 1 7/101 .  
1 145 eş-Şuara, 26/153. 
1 146 eş-Şuara, 26/185. 
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ve büyü yapılması, kesinlikle caiz değildir. Çünkü büyü, Allah'ın onları koruyup 
gözetmesine ve şeytanlardan korumasına aykırıdır. 

Kelamcıların bu görüşleri , ilim ehli tarafından reddedilmiştir. Çünkü Hişam, 
raviler arasında en güvenilir ve en bilgili kimsedir. Hadis alimlerinden hiçbiri, 
onun hadisini reddetmeyi gerektirecek herhangi bir kusur bulmamıştır. Öyleyse 
kelamcılara ne oluyor? Bu karşı çıkışları nedendir? Üstelik Hişam'dan başkaları 
da bu konuda Hz. Aişe' den rivayette bulunmuşlardır. En sahih hadis kitaplarının 
sahipleri olan Buhari ve Müslim, bu hadisin sahihliği konusunda ittifak etmiş
lerdir. Hadis ehlinden bir kişi bile buna aykırı bir söz etmemiştir. Olay, tefsirciler, 
hadisçiler, tarihçiler ve fıkıhçılar arasında oldukça meşhur bir olaydır. Bütün bu 
bilginler, Allah resulünün hayatını ve yaşadığı günleri kelamcılardan ve başkala
rından daha iyi bilen kimselerdir. 

Ebubekir b .  Ebi Şeybe anlatıyor. Ebu Muaviye, el-A'mei'ten, o da Yezid b .  
Hayyan'dan, o da Zeyd b .  Erkam'dan rivayetle bize şöyle anlattı. Yahudilerden 
bir adam Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- büyü yaptı. Bu yüzden Allah 
resulü -sallallahu aleyhi vesellem- birkaç gün rahatsızlandı. Sonra Hz. Cebrail ken
disine gelerek: "Yahudilerden bir adam sana büyü yaptı, bunun için de düğüm 
attı" dedi . Bunun üzerine Allah resulü Hz. Ali'yi gönderdi. Hz . Ali onları çıkarıp 
getirdi. Her düğüm çözüldükçe, Allah resulü kendisinde hafiflik hissetti. Nihayet 
bütün düğümler çözüldü ve Allah resulü, sanki bütün bağlardan kurtulmuş gibi 
dipdiri olarak ayağa kalktı . Bu durum, Yahudi adama haber verilmedi; Allah 
resulü de onun yüzünü hiç görmedi. 1 147 

İbn Abbas ve Hz. Aişe şöyle anlatmaktadırlar: Yahudilerden bir çocuk Hz. 
Peygambere -sallallahu aleyhi vesellem- hizmet etmekteydi .  Yahudiler bu çocuğa ya
naşarak ondan Hz. Peygamberin bazı saç döküntülerini ve tarağının birkaç dişini 
kendilerine getirmesi için ilgilendiler. Çocuk, bu istenenleri alıp Yahudilere verdi . 
Onlar da bununla Allah resulüne büyü yaptılar. Bunu, Yahudilerden Lebld b. el
A'sam üslenmişti. İşte bu iki sure, bu olay üzerine nazil olmuştur. 1 148 

el-Beğavi der ki: Büyü malzemelerinin iğnelerle dikilmiş halde olduğu söy
lenir. Bunun üzerine Yüce Allah bu iki sureyi (felak ve nas) indirdi. Felak süresi 
beş, Nas suresi de altı ayet olmak üzere iki sure toplam on bir ayettir. Allah resulü 
-sallallahu aleyhi vesellem- her bir ayeti okudukça, bir düğüm çözüldü. Nihayet bütün 
düğümler çözülünce , Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bütün bağlardan 

1 147 İbn Ebi Şeybe, Musannef, 7/387-388; İmam Ahmed, Müsned, 4/367; el-Beğavi, tefsir, 
7/323. Bedfüü'l-fevaid'te, Yezid b. Hayyan, Yezid b. Habbab olarak geçmektedir. Ancak 
bu yanltşttr. Doğrusu bizim tespit ettiğimiz gibidir. Bkz. a .g .e. ,  2/224; et-Tehzlb, 1 1/321 ;  İbn 
Hibban, sikat, 5/536. 

1 148 el-Beğavi, tefsir, 7/322. 
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kurtulmuş gibi dipdiri ayağa kalktı. 1 149 Hz_ Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem
altı ay kadar büyünün etkisinde kaldığı, 1 150 ancak etkisinin üç gün ağır bir şekilde 
sürmesi üzerine bu surelerin nazil olduğu rivayet edilir. 

Hz. Peygambere büyü yapıldığını kabul etmeyenler dediler ki : Hz. Peygam
bere -sallallahu aleyhi vesellem- isabet eden büyü, arızi hastalıklardan bir hastalıktı ve 
Allah kendisine şifa verdi . Bunda herhangi bir kusur ve hiçbir yönden bir ayıp 
yoktur. Çünkü hastalık ve baygınlık peygamberler için caizdir. Nitekim Hz. Pey
gamber -sallallahu aleyhi vesellem- vefat ettiği hastalandığında1 151 , parçalanan ayağı 
ve yanağı dikildiğinde1 152 bayılmıştı . Bu tür bela ve musibetlerle Allah, onun de
recelerini yükseltir, ikram ve ihsanına daha fazla kavuşturur. Bu nedenle insanlar 
arasına bela ve musibetleri en çok olanlar peygamberlerdir. Bu yüzden peygam
berler, kavimleri tarafından öldürülmeye, dövülmeye, sövülmeye, azarlanmaya 
ve hapsedilmeye maruz kalmışlardır. O halde Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi 
vesellem-, bazı düşmanları tarafından bir büyü türüne (ki bu hastalıktır) maruz 
bırakılmasında bir gariplik yoktur. Bu, Hz_ Peygamberin atılan bir ok vb . şeyle 
yaralanmasına benzer. Bu, secde halindeyken üzerine hayvan pisliğinin atılma
sı gibidir. Öyleyse bu tür belalar, onlara bir kusur ve eksiklik getirmez. Bunda 
ayıplanacak b ir durum da yoktur; çünkü bunlar, onlar için kemale erme ve Allah 
katındaki derecelerini yükseltme vesilesidir. 

Allah resulüne büyü yapıldığını söyleyenler ise dediler ki : Bu, Ebu Said el
Hudrl' den rivayet edilen sahih bir hadisle sabittir. Hz. Cebrail, Hz. Peygamberin 
yanına gelerek: 

"Ey Muhammed! Hasta mısın?" dedi. 

Hz. Peygamber: "Evet" dedi. 

Bunun üzerine Hz. Cebrail şu duayı okudu: "Seni Allah' ın adıyla, sana 
eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasetçinin nazarına kar
şı sana okuyorum. Allah sana şifa versin, Allah' ın adıyla sana okuyor ve dua 
ediyorum." 1 153 

1 149 el-Beğavi, tefsir, 7/323. 
1 150 Hafız İbn Hacer, Fethü' l-bari adlı eserinde bu konuda şunları söyler: es-Süheyli der ki: Hz. 

Peygamberin -sallallahu aleyhi vesellem- büyünün etkisinde kaldığı ve sonunda kurtulduğu 
süre konusunda herhangi bir meşhur hadise rastlamadım. Ancak Ma'mer'in Cami' adlı ese
rinde ez-Zühri'den yapılan bir rivayette, Hz. Peygamberin altı ay büyünün etkisinde kaldığı 
söylenir. Ma'mer, bu rivayetin sahih bir isnadla mevsul olarak rivayet edildiğini, dolayısıyla 
mutemet olduğunu söylemiştir. Bkz. a.g.e. ,  10/237. 

1 151 Buhari, megazi, 7/743; Müslim, fezail, 5/300. 
1 152 Buhari, ezan, 2/204; Müslim, salat, 2/53 . Müslim, bu hadisi Enes b .  Malik'ten rivayet etmiş

tir. 
1 153 Müslim, selam, 5/3 1 ;  Tirmizi, cenaiz, 3/303 . 
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Bu hadiste, Hz. Cebrail' in, hastalandığında Hz. Peygambere -sallallahu aleyhi ve

sellem- her kötü nefis ve hasetçinin nazarına karşı okuyup dua ettiği belirtiliyor. Bu 
da okuyup dua etmenin Allah resulünün hastalığını giderdiğine delalet etmektedir. 
Aksi halde ne hastalığına ne de başka bir şeye karşı ona okuyup dua etmezdi. 

Allah resulüne büyü yapıldığını kabul etmeyenler dediler ki : Sizin delil ola
rak getirdiğiniz ayetlerde ,  aslında sizin için bir delil yoktur. Çünkü inkarcıların 
söylediğil.;_,.,..._. '*'.-J 'll l IJ � IJj (Siz ancak kendisine büyü yapılmış bir adama 
uymaktasınız) 1 154 sözünde ve Salih ile Şuayb peygamberlerin kavimlerinin söyle
diği .,:r.�1 ü-4 ..:...;1 Lil(Sen ancak büyülenmişlerdensin ) 1 155 sözünde geçen � 
sözcüğü, sihir ve büyü anlamında değil; onun kendileri gibi bir beşer olduğuna, 
yiyip içtiğine delalet eden 'Akciğer sahibi' anlamında olduğunu ve melek olma
dığını belirtir. Yani bu sözcükle büyü kastedilmemektedir. 

Bu, kabul edilebilecek bir cevap değildir ve son derece uzak bir anlamdır. 
Çünkü inkarcılar, beşeri ( insanı) JJ"'---" (akciğer sahibi) ile ifade etmiyorlardı .  
Böyle bir adlandırma hiçbir dilde de bilinmez. İnkarcılar böyle bir anlamı kastet
tiklerinde , açık bir şekilde beşer sözcüğünü kullanırlar. Nitekim şu ayetler bunun 
açık delilidir: 

"Dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız . " 1 156 

"Dediler ki: Bizim gibi iki insana mı inana/ım? . " 1 157 

"Dediler ki: Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?" 1 158 

Halbuki inkarcılar, J.Y'--" sözcüğüyle 'akciğer sahibi '  olarak insanı kastetme
mişlerdir. Sonra akciğer sahibi olmayı zikretmenin böyle yerle ne alakası olabilir 
ki? Firavun Musa'ya: "Ey Musa! Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum"1 159 
yerine nasıl "akciğer sahibi sanıyorum" nasıl diyebilir? Yoksa o, Musa'nın akciğer 
sahibi olduğunu, onun bir insan olduğunu bilmiyor muydu ki , böyle desin? 

Sonra Musa ona nasıl cevap veriyor?: "Ey Firavun! Doğrusu ben de senin 
mahvolacağın ı sanıyorum . " 1 160 Eğer Musa, firavunun ;_,.,...._. sözcüğüyle kendisi
nin insan olduğunu kastettiğini düşünseydi, o da onu tasdik eder ve: "Evet, ben 
bir insanım; ama Allah beni sana peygamber olarak gönderdi" derdi. Nitekim 

1 154 el-Furkan, 25/8. 
1 155 eş-Şuara, 26/185. 
1 156 Ya-sin, 36/15. 
1 157 el-Mü'minlın, 23/47. 
1 158 el-İsra, 1 7/94. 
1 159 el-İsra, 17/101 .  
1 160 el-İsra, 17/102. 

... 
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peygamberler, kavimleri kendilerine "Siz de ancak bizim gibi birer insansın ız" 1 161 
dediklerinde, bunu inkar etmemiş ve onlara: "Biz de ancak sizin gibi birer 
insanız" demişlerdir. 1.162 

Görüldüğü gibi yukarıdaki cevap, son derece zayıf bir cevaptır. 

Aralarında İbn Cerir ve başkalarının da bulunduğu bir grup müfessir, J� 
sözcüğünün burada 'Büyü öğretilen' , 'Başkasından büyü öğrenmiş' ve 'Büyücü' 
anlamında olduğunu söylemişlerdir. Yani  bunlara göre J.J>"-" (büyü yapılan) ,  
TL.. (büyü yapan, büyü bilen) anlamındadır. 

Bu, dil bakımından güzel bir cevaptır. Çünkü kendisine büyü öğretilene 
;� denilmektedir. Ancak bu, ne kullanımda ne de dilde neredeyse bilinmez. 
Zira ikisinde de çoğunlukla bilinen, bu sözcüğün, başkası tarafından kendisine 
büyü yapılan için kullanıldığıdır. Medrub (dövülen) ,  maktul (öldürülen) ,  matbub 
(tedavi edilen veya büyü yapılan) gibi. KendisLne büyü öğretilene, büyü bilen an
lamında T L.. denilir. Bu kişi başkasına büyü yapmasa da kendisine bu ad verilir. 
Nitekim firavunun kavmi, Hz. Musa için "Elbette bu, çok bilen bir büyücüdür" 1 163 
demişlerdir. Firavun, Hz. Musa'ya 'kendisine büyü yapılmış' iftirasında bulunur
ken, kavmi ona 'büyü bilen' iftirasında bulunmaktadır. 

Doğru olan, Keşşaf sahibi Zemahşeri ve başkalarının söylediği şu üçüncü 
cevaptır1 164: Meshur (;Y'-'),  meful (J_,.,....o... ) vezninde olup, delirecek kadar ken
disine ağır büyü yapılan kimse anlamındadır. Meshur, mecnun gibi aklı başında 
olmayan, ne söylediğini anlamayan kimsedir. Dolayısıyla peşinden gidilmeyecek 
meshur, ne dediğini anlayamayacak kadar akli dengesi bozulan ve mecnun gibi 
olan kimsedir. Bu yüzden inkarcılar, "Bu, öğretilmiş bir de/idir" 1 165 dediler. 

Ama diğer insanlar gibi bedenine bir hastalık isabet eden kimsenin peşin
den gitmekte herhangi bir mani yoktur. Hastalık, ona uymaya engel değildir. 
Bu yüzden peygamberlerin düşmanları, onlara bedensel hastalıklarla iftirada bu
lunmamış; aksine insanların, onların peşinden gitmekten sakınacakları şeylerle 
peygamberlere iftira etmişlerdir. Onlara, ne söylediklerini bilemeyecek kadar ağır 
büyü yapıldığını, bu yüzden deliler gibi olduklarını söyleyerek insanların onlara 
inanmalarına ve peşlerinden gitmelerine engel olmaya çalışmışlardır. Yüce Allah 
onların bu tutumlarından şöyle söz eder: "Baksana; senin için ne türlü benzet
meler yaptılar! Bu yüzden, öyle bir saptılar ki, artık doğru yolu bulamazlar." 1 166 
Bu amaçla bazen seni şaire, bazen büyücüye, bazen deliye, bazen de kendisine 

1 161 İbrahim, 14/10. 
1 162 İbrahim, 14/1 1 .  
1 163 el-A'raf, 7/109. 
1 164 Bkz. Zemahşeri, keşşaf, 2/377. 
1 1 65 ed-Duhan, 44/14. 
1 166 el-İsra, 1 7/48. 
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büyü yapılana benzettiler. Ama bütün bu benzetmelerle onlar, hep doğru yoldan 
saptılar. Böylece kendi sapıklık ve şaşkınlıkları içinde kaldılar, bundan kurtulacak 
bir çıkış yolu bulamadılar ve artık bulamazlar. Bu yüzden hangi yola girseler, o 
yol dalalet ve şaşkınlık yolu olur. Ne yapacaklarını bilemezler, doğru yola gire
mezler ve doğru yola girme gücü bulamazlar. Allah resulünün düşmanları da 
böyleydi . Onlar da Hz. Peygambere bu tür benzetmelerde bulundular. Ancak 
Allah, her peygambere yaptığı gibi onu da bu benzetmelerden beri kılarak temize 
çıkarmıştır. Allah'a andolsun ki, gerçekten o bütün bu benzetmelerden uzaktı. 
Aklı başında her insan, bunların yalan, iftira ve asılsız iddialar olduğunu bilir. 

Hz. Peygambere büyü yapıldığını kabul etmeyenlerin söylediği "Peygamber
lere büyü yapılması, Allah'ın onları koruma ve gözetmesine aykırıdır" gerekçesine 
şu cevabı verebiliriz: Yüce Allah, onları koruduğu, himaye ettiği, gözettiği ve işlerini 
üslendiği gibi, onları kafirlerin eziyetlerinden dilediği ile sınayabilir. Bunu, onların 
derecelerini daha da yükseltmek ve kendilerinden sonra gelip inkarcıların eziyet
lerine maruz kalan ümmetini teselli etmek için yapar. Sonradan gelenler, nebi ve 
peygamberlerine yapılanları gördüklerinde, karşılaştıkları eziyetlere sabredecek, 
hallerine razı olacak ve onları kendilerine örnek alacaklardır. Allah, peygamberle
rini böyle sınarken, öte yandan kafirlerin vadesinin dolmasını ve onlar için bu dün
yada ve ahirette hazırladığı acı azabı hak etmelerini sağlamaktadır. Böyle yapmak
la Allah, azgınlıkları ve düşmanlıkları nedeniyle onları helak edecek; yeryüzünü 
onlardan temizleyecektir. Yüce Allah' ın, peygamber ve nebileri kendi kavimlerinin 
eziyetleri ile sınamasının bazı hikmetleri işte bunlardır. En üstün ve derin bilgi, bol 
ihsan ve lütuf yalnız O'na aittir. O'ndan başka ilah ve Rab yoktur. 

"Düğümlere üfleyenlerin şerrinden" ayeti ile yukarıda zikredilen Hz . Aişe 
hadisi, büyünün etkili ve gerçek olduğuna delalet etmektedir. 

Ancak Mutezile ve başkaları gibi bazı kelamcılar, bunu inkar ederek şöyle 
söylemektedirler: Büyünün ne hastalık, ne ölüm, ne bağlama ne de çözme üze
rinde bir etkisi yoktur. Büyü, gözlere görünen bir hayalden başka bir şey değildir; 
bundan başka bir hakikati yoktur. 

Bu görüş, sahabe ve seleften neredeyse tevatür derecesinde gelen rivayetlere; 
İslam hukukçularının, tefsir ve hadis alimlerinin, sağduyu sahibi kimselerin bildi
ği ve varlığı üzerinde görüş birliğine vardığı görüşe aykırıdır. 

Hastalığa, ağırlığa, bağlılığa, sevgiye, nefrete ve bir hastalığa bağlı olmayan 
kanamaya neden olan büyü türleri vardır. Bu, halk arasında bilinen bir durum
dur. İnsanların çoğu bizzat yaşayarak bunu bilmektedir. "Düğümlere üfleyenlerin 
şerrinden" ayeti, bu tür üflemenin, büyü yapılana onun gıyabında ve bundan 
habersizken zarar verdiğine delalet etmektedir. Eğer iddia edildiği gibi düğümle-
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re üflemenin zararı bedene açıkça dokunmadıkça olmamış olsaydı, o zaman ne 
üflemeden ne de üfürükçülerden sığınmayı gerektiren bir şer olmazdı. 

Ayrıca sihirbazın, kalabalık olmalarına rağmen izleyenlerin tümünün göz
lerini, bir şeyi olduğundan farklı gösterecek kadar büyülemesi mümkünse, ki 
üstelik bu onların hislerini değiştirmedir, onların bazı özelliklerini, kuwelerini ve 
tabiatlarını değiştirmede etkisin i imkansız kılan nedir ki? Görmede gerçekleştiri
len değişim ile nefis ve bedenin sıfatlarındaki gerçekleştirilen değişim arasında 
ne fark vardır? Kişinin hislerinde durmakta olan bir şeyi hareketli ,  bitişiği ayrık, 
ölüyü diri görecek kadar değişim yapıyorsa, nefsindeki özelliklerini değiştirerek 
sevdiğini menfur, nefret ettiğini sevimli kılma ve başka etkiler kılmasını muhal 
yapan nedir? Üstelik Allah (c.c) Firavun'un sihirbazları hakkında: " insanların 
gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler", buyur
muştur1 167 . Böylece Allah gözlerinin büyülendiğini ifade etmiştir. Bu, ya görünen 
nesnede meydana gelen bir değişimdendir. Ki bunlar ipler ve sopalardır ve sihir
bazlar örneğin onların hareket ettiren ruhları, yani şeytanları çağırmış, insanlar 
da onların kendiliğinden hareket ettiklerini sanmış olabilirler. Bu, görmediğin 
bir kimse bir hasır veya kilimi çektiğinde senin onu kendiliğinden sürüklendiğini 
sanman gibidir. Onları aslında o kişi sürüklemektedir, ancak sen onu görmemek
tesindir. İp ve sopaların durumu da böyledir. Şeytanlar onları yılan gibi sağa sola 
hareket ettirmişler, ancak görenler bunların kendiliğinden hareket ettiklerini ve 
süründüklerini sanmışlardır. Ya da değişiklik görende olmuş, yerlerinde durmak
ta oldukları halde ipleri ve sopaları hareket eder gibi görmüştür. Şüphesiz bunu 
da onu da sihirbaz yapmaktadır; bazen görenin kendisini ve hislerini etkileyerek 
eşyayı olduğundan farklı görmesini sağlamakta, bazen ise onlara bir takım ha
reketler yaptırması için şeytani ruhların yardımına başvurmak sı1retiyle görülen 
şeylerde tasarrufta bulunurlar. 

Sihrin hakikatinin olduğunu inkar edenlerin söyledikleri "sihirbazlar iplerde 
ve sopalarda onların hareket etmelerini ve yürümelerini sağlayan civa ve benzeri 
şeyleri kullanmışlar, böylece onlar da yürümüşlerdir" iddiası ise bir çok yönden 
batıldır. Çünkü öyle olduğunu varsayarsak bu hayal değil hakiki bir hareket
tir, insanların gözlerini büyülemek değildir. Bu sihir/büyü değil , ortaklaşa icra 
edilen hünerlerden biridir. Nitekim Allah "Bir de baktı ki, büyüleri sayesinde 
ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor" buyurmuştur1 168 . 
İnkarcıların söyledikleri gibi onlar bir tür hileyle hareket etmiş olsalardı bunun 
sihirle hiçbir alakası olmazdı. Bu herkesçe bilinen bir şeydir. 

Ayrıca bu onların söyledikleri gibi bir hile olsaydı, hilelerini boşa çıkarmanın 
yolu içindeki civanın çıkarılması olurdu. Böylece bu saçmalık ortaya çıkardı ve 
onu yutması için sopayı atmaya gerek duyulmazdı .  
--- - -- ----� ----
1 167 �raf: 1 16 .  
1 1 68 Taha: 66. 
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Yine, bu öyle bir hile olsaydı geçersiz kılmak için sihirbazlardan yardım is
temeye ihtiyaç duyulmaz, zanaatkarların tecrübesi yeterli olurdu. Firavun da si
hirbazlara hürmet etme, boyun eğme ve kendisine yaklaştırma ve ödüllendirme 
vaadinde bulunmasına hiç gerek duymazdı . 

Yine; öylesi bir şeyde "Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. "1 169 den
mez. Çünkü zanaatları öğrenme ve öğretmede halk müşterektirler. 

Özetle; bunun batıllığı cevap vermeye gerek duymayacak kadar açıktır. Şim
di asıl konumuza dönelim. 

Allah' ın (c.c) "Ve haset edenin haset ettiği zaman, şerrinden (sana sığını
rım) " buyruğunun tefsiri: 

Dördüncü şer: Haset ettiğinde hasetçinin şerridir. Kur'an ve Sünnet haset
çideki hasedin haset edilende bizzat etki ettiğini göstermektedir. Çünkü haset, 
sahibi el ve diliyle eziyet etmese de, onun nefsinden ve gözünden başlayıp haset 
edilene kadar ulaşan bitişik bir şerdir. Çünkü Allah (c .c ) "Ve hased edenin hased 
ettiği zaman , şerrinden." buyurarak haset esnasında ondan şerrin sadır olduğu
nu onaylamıştır. Kur'an' da boşa söylenmiş hiçbir kelime yoktur. 

HASEDİN TESİRİ: 
Bilindiği gibi hasetçiye hasetçi adı ancak haset olayı onda gerçekleştiğinde 

söylenir. Darib (vuran ) ,  şatim (söven) , katil ve benzeri ( ism-i fail) kelimeler gibi. 
Ancak bazen haset kişinin tabiatında olur da ve haset ettiği kimseden bihaber ve 
ilgisiz iken aklına ve hatırına geldiğinde kalbinden ona haset ateşi saçılır, kalbin
den haset okları yönelir. Haset edilen de sırf bu kadarından etkilenir. Allah 'a (c .c) 
sığınmasa ve onun himayesine girmese de daimi olarak yaptığı zikir ve dua vird
leri, Allah'a dönüşü ve yönelişi varsa, Allah'a  (c.c) dönüşü ve yönelişi oranında 
bu şerler ondan gider. Yoksa hasetçinin hasedi ona mutlaka ulaşır. 

Dolayısıyla Allah' ın (c .c) "haset ettiğinde" ifadesi bir açıklamadır. Çünkü 
hasetçinin şerri ancak, haset ondan bilfiil sadır olduğunda gerçekleşir. 

Ebu Said'den rivayet edilen ve Cebrail (a.s) ' ın Hz. Peygambere -sallallahu 

aleyhi vesellem- rukyesini (maddi ve manevi hastalıkları duayla tedavi) anlatan sa
hih hadis daha önce geçti. Hadiste geçen Cebrail'in (a.s) duası şöyledir: ".uıl r-'� 
� .uıı ,..ı.....l> � Ji � JS r. .:r J .�.iks .. .._,.:. JS .:r � ) : Sana eziyet veren her 
şeyin şerrine, her nefsin şerrine veya her hasetçinin şerrine veya haset edenin 
gözüne karşı seni Allah' ın adıyla rukye/tedavi ediyorum. Allah sana şifa versin." 
Bu hadiste hasetçinin gözünden Allah'a  sığınmak geçmektedir. 

1 169 Taha: 71 ;  Şuara: 49. 
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Bilindiği gibi hasetçinin nazarı kendi başına tesir etmez. Çünkü bir kimseye 
yere, dağa ve başka bir şeye baktığı gibi dalgın ve kasıtsız bakarsa onda hiçbir 
etki etmez. Ancak nefsi pislenmiş, zehirlenmiş ve keskinleşmiş, böylece alçak, 
hasetçi ve öfkeli bir nefse dönüşmüş kimsenin nefsi, bu şekildeki bakışıyla etki 
eder. Bu bakışı haset edilende, haset edilenin zayıf noktasının niteliği ile haset
çinin nefsinin gücü oranında etki eder. Öyle ki onu etkisiz hale getirip yok ettiği 
bile olur. Aynen çıplak bir adama ok çevirip onu vurmak gibi .  Onu bazen yere 
sar'alı ve hasta yapar. Havassın ve halkın bu husustaki tecrübeleri sayılamaya
cak kadar çoktur. 

Bu bakışın tesiri ancak pis nefis vasıtasıyladır. Bu nefis, ısırıp zehirini kus
madıkça etki etmeyen zehirli yılana benzer. Çünkü yılan öfke ve pislik niteliği
ne büründüğünde onda zehir niteliği oluşur, dolayısıyla da soktuğu canlıda etki 
eder. Bu keyfiyet bazen bir çeşidinde güçlenip onda sadece bir anlık bakışla etki 
edip gözünü kör edebilir ve hamilenin bebeğini düşürebilir. Nitekim RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- kısa kuyruklu yılan (ebter) ile sırtı iki beyaz çizgili yılan 
(zu't-tufeyteyn) hakkında şöyle buyurmuştur: "Kısa kuyruklu yılan ile sırtı iki be
yaz çizgili yılanı öldürünüz" 1 1 70 . Bu, yılanlarda böyle olursa şerli, kızgın ve hasetçi 
nefislerde öfke ve gazap haline bürünüp zehirlenen ve haset ettiklerine yönelen 
nefislerde ne derece olur, hesap edin! Vallahi, öldürülen nice insanlar, çalınan 
nice insanlar vardır! Sağlığı yerinde iken birden cılız ve bitkin halde yatağa düşen 
ve doktorun, doğru olarak "Onun devasının ne olduğunu bilmiyorum" dediği 
nice kişiler vardır. Bu hastalık fen bilimlerinin alanı dışındadır. Bu ruhların , sıfat 
ve keyfiyetlerinin bilimidir, bedenlerde ve doğalarda etkileri ile bedenlerin ondan 
etkilenmeleri bilgileridir. 

Bunu ancak seçkin insanlar bilir, perdelenmişler ise inkar ederler. Bunun 
etkisini, tabiat ile bağını ve tabiatın ondan etkilenmesini ancak bu zevkten nasibi 
olanlar bilirler. Bedenin yerdeki çöpten ne farkı vardır ve infial, etkilenme ve 
bundan dolayı ilginç fiillerin ve garip hallerin sadır olması ruhtan başka neden 
dolayıdır? Bedenler ruhların zannatkar misali aletidir. Bu sanat hakikatte ruhun 
elindedir, azalar ise onun bu işteki etkisine ulaşmada birer vasıtadır. 

Bu alemde cereyan eden olaylar hakkında asgari bir anlayışa sahip olan, 
ruhu şeffaflaşıp ruhların hallerini, etkilerini ve birbirlerinden etkilenmelerini göz
lemleyen kimse için -ki tüm bunlar aziz ve alim olan sebeplerin ve sonuçların 
yaratıcısı Allah'ın takdiriyledir-; kainatta nice hayret verici şeyler, Allah' ın tekliği 
ve rabliğinin büyüklüğünü gösteren, etkileri görülen, sebepleri ise görülemeyen 
başka kanunların geçerli olduğu başka bir alemin varlığını ortaya koyan deliller 
vardır. 

1 1 70 Buhar! 3297; Müslim, 2233. 
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Her yaptığını sağlam yapıp her yarattığını güzel yaratan alemlerin Rabbi ve 
yaratanların en iyisi Allah (c .c) noksanlıklardan münezzehtir. Bedenler alemi ile 
ruhlar alemi birbirlerinden kıyas edilemeyecek kadar farklıdırlar. Ruhlar alemi 
daha büyük ve geniş, daha dehşet verici, ayet ve mucizeleri daha ilginçtir. 

Ruhu çıkmış cansız insan heykelini düşün. Nasıl da bir oduna veya bir et 
parçasına dönüşmüş! Ondaki o bilgiler, malumatlar ve akıl , o ilginç sanatlar ve 
hayret verici fiiller, o fikirler ve planlamalar nereye gitti? Bunların tümü ruh ile 
birlikte nereye gittiler ve beden nasıl da topraktan farksız hale geldi? Seninle ko
nuşan ve seni gören, seni seven, sana dost veya düşman olan, sana kolay veya 
ağır gelen , seninle ünsiyet kuran veya kuramayan şey bu gözle görülen heykel 
ötesindeki o şey (ruh) değil miymiş? 

Yapısı ve bedeni iri ve kalbine hafif nice kimseler senin için tatlı iken, zarif 
yaratılışlı, küçük cüssel i başkaları sana dağdan daha ağır gelir. Bu ilkinin ruhu
nun zarif, hafif ve tatlılığından, diğerinin ise yoğun, katı ve acı olmasından ileri 
gelir. 

Özetle; şahıslar arasındaki irtibatlar ve bağlar ile onları birbirlerinden uzak
laştırıcı ve nefret ettirici şeyler esas itibariyle ruhlara, dolaylı olarak da görünen 
görünen bedenlere aittir. 

Gözü değen (nazarcı) ve Hasetçi: 

Haset eden i le gözü değen, "her birinin kendisini toplayarak bir keyfiyete 
bürünüp eziyet vermek istediklerine doğru yönelme" açısından müşterektirler. 
Ancak nazar eden kişi bu hale nazar ettiği ile karşılaştığında ve karşı karşıya 
geldiğinde bürünürken, haset eden bu hale hem haset ettiğinden uzakta hem de 
yakınında iken bürünür. 

Bunları birbirinden ayıran asıl husus ise şudur: nazarcı, bazen haset etme
diğine, hatta bazen bir taş, hayvan, tahıl veya mala da nazar edebilir. Hatta na
zarının kendisine isabet ettiği olur. Çünkü onun hayret içinde ve gözünü dikerek 
bakıp bu keyfiyete bürünmesi nazar ettiği kişide etki yapmaya yeter. 

Bir çok müfessir Allah ' ın (c .c) "O inkar edenler Zikr'i {Kur'an'ı) işittikleri za
man, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. "1 171 ayeti hakkında "bu nazar 
değmesidir" demişlerdir. Kasıtları müşriklerin RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e 
nazar etmeleridir1 172 . Nitekim nazarı isabet eden bir grup RasCılullah -sallallahu aley
hi vesellem-'e bakarak "Onun gibisini ve hücceti onun gibi güçlü birini görmedik" 
demişlerdir. Onlardan öyleleri vardı ki, semiz bir deve veya ineğin yanından ge-

1 1 71  Kalem: 5 1 .  
1 1 72 Bunu senetsiz olarak imam Beğavi, Tefsir' inde (7  / 140, 14 1 ) ,  Vahidi de Esbabı'n-Nüzul 

(324) kitabında zikretmişlerdir. Ayrıca bk: Tefsiru Taberi 29 / 46. 
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çerken ona nazar eder, sonra hizmetçisine "yanına bir sepet ile bir dirhem al da 
şu hayvanın etinden bir miktar getir" derdi ve hayvan çok geçmeden yere düşüp 
insanlar tarafından kesilirdi. 

Kelbi der ki : Araplardan biri vardı ki iki üç gün boyunca bir şey yememişse 
perdesinin ucunu kaldırır ve oradan geçen bir deve veya koyun için "Bugün 
bunun gibi güzel bir deve veya koyun görmedim" der, hayvan fazla gitmeden 
yere düşerdi. Kafirler bu adamdan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e nazar 
etmesini, başkasına yaptığını ona da yapmasını istediler. Ancak, Allah (c .c) ,  
Resul' ünü -sallallahu aleyhi vesellem- koruyup muhafaza etti v e  ona "O inkar edenler 
Zikr' i (Kur'an ı ) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi . " 1 173 
ayetini indirdi . Bu, bir grup alimin görüşüdür. 

Aralarında İbn Kuteybe'nin1 174 bulunduğu başka bir grup ise şöyle demiş
lerdir: Mana "onlar sana, nazar edenlerin bir takım kimselere nazar ettikleri gibi 
nazar ederler" değil , şöyledir; Kur'an okurken onlar sana neredeyse seni yere 
serecekçesine büyük bir düşmanlık ve nefretle bakıyorlar. Zeccac der ki: Yani; 
Sana öyle bir düşmanlık besliyorlar ki, nefret dolu bakışlarıyla seni neredeyse 
yere devirecekler. Bu, (arapçada) kullanılmakta olan bir üsluptur. Mesela kişi : 
Filan bana neredeyse beni yere çarpacak bir bakışla baktı, der. Zeccac der ki: 
Bu mananın doğruluğunun delili , bu bakışla Kur'an' ı dinlemelerinin birlikte zik
redilmesidir. Nitekim onlar Kur'an' ı dinlemekten de son derece nefret ediyor ve 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-'e  nefret dolu ve keskin bakışla bakıyorlardı .  

Ben derim ki : Kişinin nefsi hasetle etki ettiği ve muhatabıyla karşılaştığında 
bu daha güçlü olduğu gibi , nazarda da etki eden muhataba karşı büyük düşman
lık ve haset olabilir ve nazara bu bakışın da etkisi olabilir. Çünkü biri düşmanın
dan uzakta olduğunda zihni onunla meşgul olmaz. Karşılaştığında ise kötü niyeti 
yoğunlaşır ve nefsi her şeyiyle ona yönelerek bakışıyla etki eder. Hatta bundan 
dolayı yere devrilenler, ateşlenenler, evine hasta taşınanlar olur. İnsanlar bu tür 
şeylere çok şahid olmuşlardır. 

Bazen sebep bir şeyden hoşlanma olur. Göz değmesi dedikleri de budur. 
Bunda bakan kişi ona hayretler içinde veya yücelten bir gözle bakar. Ruhu, göz
de etki eden özel bir keyfiyete bürünür. Bunu insanlar, nazar edilene bakışından 
bilirler. Zira bakanlar bir şeyi güzel bulup ondan hoşlanırlar ve bu da ona nazara 
sebep olur. 

Abdurrezzak, Hişam b. Kuteybe'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Hureyre'nin 
bize anlattığı budur. O şöyle dedi: RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Nazar hak
tır" buyurdu ve dövmeden nehyetti 1 1 75• 

1 173 Kalem: 5 1 .  
1 1 74 Tefsiru Garibi ' l-Kur'an 482. 
1 1 75 Buharı 5740; Müslim, 2187 .  
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Ubeyd b .  Rifüa'dan rivayet edildiğine göre Umeys kızı Esma "Ya Rasulallah 
! Cafer' in oğullarına nazar değiyor. Onlara rukye yapalım mı?" dedi . RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-: "Evet. Kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı nazar ge
çerdi" buyurdu1 176 . 

Kafirler de RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e haset ve büyük bir düşman
lıkla bakıyorlardı . Bu öyle bir bakıştı ki Allah (c .c) onu korumasa ve muhafa
za etmeseydi ayağı kayardı. Hasetçinin bakışı nazar edenin bakışından daha 
kuwetlidir, hatta nazar edenin bakışının bir çeşididir. Dolayısıyla "RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem-' in başına gelen göz değmesindendi" diyenler "hasetten
di" manasını, "ondan değildi" diyenler ise "hayret ve hoşlanma bakışları değil
di", demek istemişlerdir. Böylece Kur' an hak ve doğrudur. 

Tirmizl'nin Ebu Said el-Hudrl'den -radıyallahu anh- rivayet ettiğine göre 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- insan gözünün değmesinden (Allah'a) sığınır
dı 1 1 77. Nazar bir şer olmasaydı RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- ondan Allah'a 
sığınmazdı. 

Tirmizl'nin, Habis b. Temimi 'ye kadar senetle rivayet ettiğine göre babası 
ona şöyle anlatmıştır: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' i  şöyle buyururken işit
tim:  "Baykuşun hiçbir zararı yoktur. Nazar ise haktır. " 1 1 78 

Yine Tirmizl, İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: RasCılullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle derdi : "Bir şey kaderin önüne geçecek olsaydı onu na
zar geçerdi. Sizden (nazarı def etmek için) gusletmeniz istenirse hemen gusledin" 1 179. 
Bu konuda Abdullah b .  Amr' dan da bir hadis vardır ki o da sahihtir. 

Söylemek istediğimiz şudur ki gözü değen kişi hasetçilerin bir türüdür ve 
hasetten daha zararlıdır. Onun için -Allahu A'lem- bu surede gözü değenin de
ğil hasetçinin şerrinden sığınılmıştır. Çünkü hasetçi daha kapsamlıdır. Zira gözü 
değen herkes mutlaka hasetçidir ama her hasetçinin gözü değmez. Dolayısıyla 
kişi hasetçinin şerrinden sığınınca buna "gözü değen" de girer. Bu, Kur'an' ın 
kapsamlığından, mucizeliğinden ve fesahatindendir. 

1 176 Ahmed b. Hanbel 6/438; Tirmiz!, Tıbb 4/346. Ayrıca bk: Silsiletu' l-Ehad!si's-Sah!ha (Ha
dis no: 1252 ) .  Müslim de Selam Kitabı, Rukyenin müstehap olduğu babı'nda Cabir'den 
-radıyallahu anh- şöyle rivayet etmiştir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Umeys'in 
kızı Esma'ya "Neden kardeşimin çocuklarını böyle erimiş/cılız görüyorum. Yoksa onları ihti
yaçları mı bu hale getirdi? dedi. Esma : Hayır. Ancak, onlara nazar değiyor, dedi. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- de: Onlara rukye (okuma tedavisi) yap . . .  buyurdu. 

1 1 77 Tirmizi, Tıbb'ta 4/ 345 rivayet etmiş ve "hasen-garib' tir" demiş, İbn Mace de yine Tıbb'ta 
(2/ 266) rivayet etmiştir. Elbani, el-Mişkat'da (Hadis no: 4563) senedinin sahih olduğunu 
kaydetmiştir. 

1 178 Tirmizi, Tıbb 4/34 7; Ahmed b. Han bel 5170, 379; Ebu Ya' la 3/155. Elban! bu hadisin za
yıf kaydetmiştir. Zaifu' l-Cami' (Hadis no: 6309) .  Ayrıca mutlaka İbn Hacer'in el-İsabe'sine 
(2/144) bakınız. 

1 179 Müslim,  2188 .  
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Hasedin asl ı :  

Hasedin aslını Allah' ın (c .c )  haset edilene verilen nimet ve ihsanından hoş
lanmayıp onun zevalini temenni duygu ve düşüncesi oluşturur. 

Dolayısıyla hasetçi nimetlerin düşmanıdır. Bu şer ona başkasından geçen 
bir şey olmayıp kendi nefsinden ve tabiatından kaynaklanmaktadır. Kendisinin 
pisliğinden ve şerrindendir. Sihir ise başka şeyler elde edilerek ve şeytani ruhların 
yardımına başvurularak yapılır. İşte -Allahu A'lem- bu yüzden surede hasedin 
şerri ile sihirbazın şerri birlikte zikredilmiştir. Çünkü bu iki şerden Allah'a (c.c) 
sığınmak insi ve cinni tüm şeytanlardan gelebilecek her şerden sığınmayı kapsa
maktadır. 

Geriye sadece, cinni şeytanlardan gelen bir şer olan "kalbe atılan vesvese" 
kalmaktadır ki onu da Allah (c .c) -İnşallah yerinde ele alınacağı üzere- başka bir 
slirede zikretmiştir. Dolayısıyla hasetçi haset ettiğine, sihirbaz sihir yaptığına ken
dinden bir fiille değil, dışarıdan bir şeyle eziyet etmektedirler. Onun için bunlar 
Felak suresinde ayrı ayrı zikredilmişlerdir. 

Vesveseci kula, ona yerleşmek ve onun bunu kabullenmesi yoluyla içerden 
eziyet eder. Bu yüzden kul şeytanın vesvese yoluyla verdiği ve beraberinde kendi 
fiilleri ve kesin kararı bulunan şerden dolayı cezalu.ıdırılır. Çünkü bu kendi çaba 
ve iradesiyle olur. Hasetçi ile sihirbazın şerrinden dolayı ise cezalandırılmaz; çünkü 
onun kendi eylem ve iradesi sayılmaz. Onun için Allah (c.c) şeytanın şerrini bir 
surede, sihirbaz ile hasetçinin şerrini ise başka bir surede ve bir arada zikretmiştir. 

[Haset ile Sihrin birlikte zikredilmesi ] : 

Haset ile sihir, aralarındaki alakadan dolayı Kur' an' da pek çok defa birlikte 
zikredilirler. Onun için Yahudiler insanların sihirle en çok uğraşanları ve en haset
çileriydiler. Çünkü aşırı şerlerinden dolayı aralarında başkalarında bulunmadığı 
kadar sihirbaz ve hasetçi vardı. Allah (c .c) da kitabında onları bu iki vasıfla ana
rak şöyle buyurmuştur: "Süleyman'ın hükümranlzğı hakkında onlar, şeytanların 
uydurup söylediklerine tô.bi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. 
Lô.kin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil 'de Harut ile Mô.rut 
isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak 
imtihan için gönderildik, sakın yanlzş inanıp da kô.fir o/mayasınız, demeden hiç 
kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını 
açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah 'ın izni olmadan hiç kimseye 
zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. 
Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok 
iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu 
an/asa/ardı!" 1 180 

1 180 Bakara: 102 .  
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Bu ayetin sırları ve hükümleri, onda yer alan kaideler ve sihri inkar edenlere 
reddiye, sihir ile karışır korkusuyla inkarcıların reddettikleri mucizeler ile sihir 
arasındaki farklar -ki bu ayet bunlar arasındaki en önemli farkları içermektedir
bundan başka bir yerde ele alınacaktır. Çünkü şimdiki konumuz bu iki surenin 
sırlarını, kulların bunlara ihtiyaçlarını ve başkalarının bunların yerine geçemeye
ceğidir. 

Yahudiler hasetle Kur'an' ın pek çok yerinde nitelendirilmişlerdir. Şu ayet-i 
kerimelerde olduğu gibi : "Yoksa onlar, Allah 'rn lütfundan verdiği şeyler için in
sanlara hased mi ediyorlar?"1 181 , "Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık 
belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçi
rip küfre döndürmek istediler. " ı ı32 

Şeytan hem sihirbaz hem hasetçiyle birlikte olur, onlarla konuşur ve arka
daşlık yapar. Ancak şeytanlar hasetçiye , yardıma çağrılmadan yardım ederler. 
Çünkü hasetçi İblis'e çok benzer. Hatta o hakikatte İblis' in tebaasındandır. Çün
kü o şeytanın hoşlandığı şeyleri, insanların kötü halde olup Allah' ın nimetlerinin 
yok olmasını ister. Nitekim İblis de şerefli ve faziletli kılındığından dolayı Adem'i 
kıskanmış, hasedinden ona secde etmeyi reddetmişti. Bu yüzden hasetçi İblis' in 
askerlerindendir. Sihirbaz ise şeytandan kendisine yardım etmesini ister ve onun 
yardımına başvurur. Hatta isteğini yerine getirsin diye Allah' ı  bırakıp ona ibadet 
ettiği, hatta bazen secde ettiği olur. 

Sihir ve "gizli sırlar" kitaplarında bu tür hayret verici şeyler vardır. Onun 
için sihirbaz ne kadar kafir, şerli, Allah'a  (c.c) , Resul'üne ve mü'min kullara ne 
kadar çok düşman olursa sihri o kadar kuvvetli ve etkili olur. Nitekim putperest
lerin sihirleri ehl-i kitabın sihirlerinden, Yahudilerin sihirleri kendilerini İslam' a 
nispet edenlerin sihirlerinden daha kuvvetlidir. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi 
vesellem-' e sihri de Yahudiler yapmışlardı .  

Muvarta 'da, Ka'b'den şöyle rivayet edilmiştir: Tevrattan ezberlediğim bazı 
sözler var ki onlar olmasaydı Yahudiler beni merkep yapacaklardı : .� \ .uıl! :oy-1 
.�\ .ı..\l \ ,.k,_.J'-:"'J _rl; 'J J  _r .f'_}J� '} �l ..:..ı\...l:J \ .ı.ll \ O�J , ..:...,. �j �� '} t.Ş:,J\ 
1 .r.J 1.J:,J � \.. � J" .�l r-5 L._, L� � \.. : Allah' ın yarattığı, yaydığı ve meydana 
getirdiği her şeyin şerrinder:, ke . .  dinden daha büyük hiçbir şey olmayan büyük 
Allah'a; Allah' ın (c.c) hiçbir iyi ve günahkarın aşamayacağı tam sözlerine; en 
güzel isimlerine, bunlardan bildiklerime ve bilmediklerime sığınırım ." 1 183 

Anlatmaya çalıştığımız özetle şudur. Sihirbaz ile hasetçiden her birinin kastı 
kötülüktür. Ancak, hasetçi bunu tabiatı ve nefsiyle , haset ettis1 kişiye olan kiniyle 

1 181 Nisa: 54. 
1 182 Bakara: 109. 
1 183 Muvatta 2/ 951 . 
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yapar. Bu arada şeytan da onunla olur, yardım eder, hasedini güzel gösterir ve 
gereğini yapmasını emreder. Sihirbaz ise yaptığını bilgisi, tecrübesi, şirki ve şey
tanlardan yardım almasıyla yapar. 

[Hasetçi cinler ve insanlar] : 

Allah' ın (c .c) "Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden" (Fel�k: 5) buyruğu ha
setçi cinleri ve insanları kapsar. Çünkü şeytan ve taraftarları Allah' ın (c .c) lütfun
dan verdiği nimetlerden dolayı mü'minleri, İblis' in babamız Adem'i kıskandıkları 
gibi kıskanırlar. Zaten Allah' ın (c.c) buyurduğu gibi şeytan bizim düşmanımızdır: 
"Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun.' 1 184 .  Ancak ves
vese özellikle cinnl şeytanlarda, haset ise özellikle insi şeytanlarda vardır. İleride 
geleceği gibi vesvese bunların ikisini birden kapsar. Haset de aynı şekilde ikisini 
de kapsar. Böylece her iki şeytan da ( insi ve cinni) hasetçi ve vesvesecidir ve 
dolayısıyla hasetçinin şerrinden sığınmak her ikisinden sığınmak olur. 

Böylece so.re alemdeki her şerden sığınmayı içermiştir. Sure sığınılacak dört 
genel şerri zikretmiştir: yaratıklarının şerri ile karanlığı çöküp bastığı zaman gece
nin şerri bunların ikisi, sihirbaz ile hasetçinin şerri ise diğer ikisidir. 

Hasetçi ile sihirbazın şeytandan yardım almaları: 

Evet, şerrin diğer iki çeşidi sihirbaz ile hasetçidir. Çünkü bunların i�isi de 
şer dolu nefsin şerrindendir. Biri şeytandan yardım alır ve ona ibadet eder ki o 
sihirbazdır. Şeytana herhangi bir şekilde ibadetten uzak sihir nadirdir. Ya onun 
adına hayvan kesilir veya o kastedilerek bir kesim yapılır. Sonuçta Allah'tan (c .c) 
başkası için kesilmiş olur. Bunun dışında daha pek çok çeşit şirkler ve günahlar 
işlenir. 

Sihirbaz, adına "şeytana ibadet" demese de, bu ona yapılan bir ibadettir. O 
dilediği ismi versin ,  hakikatte bu bir ibadettir. Çünkü şirk ve küfür, isminden ve 
lafzından dolayı değil hakikatinden ve manasından dolayı şirk ve küfürdür. Zira 
her kim bir mahluka secde eder ve "bu ona secde değildir, bir tür eğilme ve bir 
nimete sahip olduğumda yaptığım gibi yeri alınla öpmedir" veya "Bu bir saygı 
ve hürmettir" dese bile bu sözleriyle o "Allah' tan başkasına ibadet" olmaktan 
çıkmaz. O dilediği ismi versin !  

Yine her kim şeytan için hayvan keser, ona dua eder ve sığınır, onun istediği 
şekilde bir takım ibadetlerde bulunur ve buna ibadet değil de "şeytanı kullanma" 
adı verirse, bu yine de ibadettir. Gerçi doğru söylemiştir; zira bu şeytanın onu 
kullanması, böylece onun hizmetçilerinden ve kullarından olmasıdır. Şeytan ona 
hizmet eder. Ancak şeytanın hizmeti ona kulluk şeklinde değildir. Çünkü şeytan 
kendisinin ona yaptığı gibi onun önünde ne eğilir ne de ibadet eder. 

·--- ·-· ---.. -----
1 184 Fatır: 6 .  
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Hülasa; o kullanma adını verse de bu onun şeytana ibadetidir. Nitekim Allah 
(c .c) :  "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düş
manınızdır" demedim mi?" l l85 buyurmuştur. Yine: "O gün Allah, onların hepsin i 
toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek. (Melekler de:) 
Sen yücesin, b izim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. 
Çoğu onlara inanmıştı; diyecekler. " Buyurmuşturııs6. 

İşte bunlar ve benzerleri cinlerin ve şeytanların kulları, dünya ve ahirette 
dostlarıdır. Ne kötü dost ve ne kötü arkadaş! 

Bu iki türden birincisi . 

Diğer tür ise : yardım istemeden şeytanın yardım ettiği kişidir ki bu hasetçidir. 
Çünkü şeytan onun vekili ve halifesidir. Zira ikisi de Allah' ın ( c.c) nimetlerinin 
düşmanı ve onları kullarına zehir edendir. 

[Hasedin dereceleri] :  

Allah' ın (c .c) hasetçinin şerrini "haset ettiğinde" ile kayıtlaması üzerinde dü
şün . Bunun hikmeti şudur. Bazen kişide haset bulunur, ancak o bunu gizler ve ne 
kalbi ,  ne dili ve ne de eliyle yapabileceği hiçbir bir eziyet yapmaz. Bilakis kalbin
de bundan bir şeyler hisseder, ama kardeşine ancak Allah' ın (c.c) sevdiği ve iste
diği şekilde davranır. Böylesi hasedden hemen hemen hiç kimse kurtulamaz. 

Hasan-ı Basri'ye: "Mü'min haset eder mi?" diye sorulunca, "Yusuf'un kar
deşlerini nasıl unutursun?" diye cevap vermiştir. 

Ancak fark şudur: bu kişi kalbinde bu tür bir kuwet bulduğunda ona itaat et
meyip ve emrine uymayıp, aksine Allah'a (c .c) itaat, korku, haya ve saygısından 
hasedine isyan eder. Allah' ın (c.c) kullarına nimetlerini istememekten rahatsızlık 
duyar ve bunu Allah'a muhalefet etme, sevdiğini sevmeyip sevmediğini sevme 
olarak görür. Kendindeki haset duygusunu def etmek için mücadele eder, haset 
ettiğine sürekli dua eder ve ona verilen nimetlerin artırılmasını temenni eder. 
Ama eğer hasedini içine yerleştirir ve o kişiye haset eder, hasedinin sözünü din
leyerek kalp, dil ve azalarla eziyet ederse , bu kötü ve yerilen hasettir. Bunların 
tümü nimetin zevalini isteme türünden hasettir. 

Hased üç derece olup biri budur. 

İkincisi : Haset ettiği kişinin nimetlerden mahrumiyetinin devamını temenni 
etmek. Bu kimse Allah' ın (c.c) kullarına yeni yeni nimetler vermesinden hoş
lanmaz. Önceki cehalet, fakirlik ve güçsüzlüğünün, kalbinin Allah'tan gafil, ya
şantısının dinden uzak olma halinin devam etmesini arzular. Eksikliklerinin ve 
kusurlarının devamını temenni eder. 

1 185 Yasin: 60. 
1 186 Sebe: 40, 41 .  
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Bunların ilki var olan bir nimeti kıskanmak iken ikincisi olması muhtemel bir 
şeyi kıskanmaktır. İkisi de hasetçidir, Allah' ın (c .c) nimetlerinin ve kullarının düş
manıdır. Bunları Allah da insanlar da sevmezler. Hiçbir zaman başa geçirilmez 
ve iyilik yapılmazlar. Çünkü insanlar başlarına ancak kendilerine iyilik yapmak 
isteyenleri geçirirler. Allah' ın (c.c) verdiği nimetlerin düşmanlarını ise imkanları 
olduğu sürece başlarına geçirmezler. Onlar iktidara ancak zorbalıkla geçerler ve 
insanlar da bunu Allah' ın (c .c) kendilerini sınadığı bir bela ve musibetlerden sa
yarlar. Halk bu yöneticilerden onlar da halktan nefret ederler. 

İmrenme şeklindeki haset/kıskanma: 

Üçüncü tür haset ise gıpta şeklindeki hasettir. Bu kıskanılan kişideki nimetin 
aynısının nimet ondan gitmeksizin kendinde de olmasını temenni etmektir. Bun
da hiçbir beis yoktur ve sahibi kınanmaz. Bilakis bu yarışa yakın bir şeydir. Allah 
ise (c.c) "İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. " Buyurmuştur1 187. Sahih hadis 
kitaplarında geçtiğine göre Rasulullah şöyle buyurmuştur: "Ancak iki konuda ha
set ( imrenme) vardır: Allah' ın, kendine mal verip de bu malı hak yolda harcattığı 
kimse ile Allah ' ın kendisine ilim (hikmet) verip de bu ilimle (hikmetle) amel eden 
ve onu öğreten kimseye." 1 188 İşte bu tür kıskanma, sahibini hayırlı işleri sevmeye , 
iyilik sahiplerine benzemeye, aralarına girmeye ve onların en arkada gidenle
rinden değil önderlerinden, başkanlarından ve en önde gidenlerinden olmaya 
iter. Böylece ondaki bu şevk ve gayret imrendiği kişiye muhabbet ve Allah'ın 
(c.c) ona nimetinin devamını temenni etme yanında, hayırda koşuşturma ve 
yarışma doğurur. Bu tür haset ( imrenme) ayetin kapsamında hiçbir şekilde yer 
almamaktadır. 

[Hasedin en büyük ilaçlarmdan] 

Bu sure hasedin en büyük ilaçlarındandır. Çünkü surede Allah'a tevekkül, 
nimete haset edenin şerrinden O'na sığınma ve iltica vardır. Bunda kişi hem 
nimetin sahibine ve onu verene sığınarak adeta: "Ey bana bu nimeti veren ve 
bahşeden! Ben, onu benden almak ve yok etmek isteyenlerin şerrinden sana 
sığınırım . " demektedir. Allah (c .c) , kendisine tevbe edene yeter, sığınana kafi 
gelir. Korkanın korkusunu emniyete çeviren, sığınanı koruyan O' dur. O ne güzel 
dost ve ne güzel yardımcıdır! Dolayısıyla kim Allah' ı dost edinir, O'ndan yardım 
ister, O'na tevekkül eder ve kendini tamamen O'na verirse O da onu dost edi
nir, muhafaza edip korur. Her kim Allah'tan korkar ve çekinirse Allah (c .c) onu 
korktuğundan ve çekindiğinden emniyette kılar. İhtiyaç duyduğu tüm nimetleri 
verir: "Kim Allah 'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona bekle
mediği yerden rızk verir. Kim Allah 'a güvenirse O, ona yeter. "1 189 O Allah' ın {c.c) 

1 1 87 Mutaffifin :  26. 
1 188 Buhar! 73; Müslim 816.  
1 189 Talak: 2,3.  
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yardım, rızk ve afiyetinin geciktiğini düşünmez. Çünkü Allah (c .c) kararını yerine 
getirecektir. Allah (c .c) her şeye bir miktar tayin etmiştir ve onlar ne öne geçer, ne 
de gecikirler. Kim de Allah'tan (c.c) korkmazsa Allah (c .c) onu her şeyden korku
tur. Kim Allah'tan başkasından korkuyorsa bu mutlaka onun Allah korkusunun 
eksikliğindendir. Allah (c .c) şöyle buyurmaktadır: "Kur'an okuduğun zaman o 
kovulmuş şeytandan Allah 'a sığın! Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rab/erine 
tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimi
yeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah 'a ortak koşan/aradır. "1 190 Yine "İşte 
o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler 
iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. " Buyurmaktadır1 19 1 .  Yani şeytan sizi 
dostlarıyla korkutur, onları gözünüzde büyültür. Bu yüzden onlardan korkmayın 
ve yalnızca benden korkun ki sizi onların şerrine karşı korumayı tamamen üst
leneyim. 

[Hasedin şerrini def eden sebepler] : 

Hasetçinin haset ettiği kimseye verdiği zarar dört yolla ortadan kalkar: 

Bir: Hasetçinin şerrinden Allah'a (c.c) sığınmak, O'nun korumasına girmek 
ve O'na iltica etmek. Nitekim bu surenin hedefi de budur. Allah (c .c) kulunun 
sığınmasını işitir, sığındığı şeyi bilir. Buradaki işitmekten kasıt genel manadaki 
değil "duayı kabul etme" manasındaki işitmedir. Namaz kılanın "Semiallahu li
men hamideh: Allah kendisine hamdedeni işitti " sözü ile Halil İbrahim' in (a.s) 
"Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir" sözünde olduğu gibi. Allah (c .c) bu 
ismini bazen bilme, bazen görme bildiren ( isim ve sıfatları) ile birlikte zikreder. 
Çünkü sığınanın durumu bunu gerektirir. Zira Allah'a  (c .c) , O'nun (c.c) gördüğü
nü, tuzak ve şerrinden haberdar olduğunu bildiği bir düşmandan sığınmaktadır. 
İşte Allah (c .c) kendisine sığınan bu kişiye onun sığınmasını işittiğini, yani icabet 
ettiğini, düşmanının tuzağını bildiğini, onu görmekte ve gözetlemekte olduğunu 
haber vermektedir ki sığınanın ümidi artsın ve duaya içten yönelsin. 

Kur'an' ın üsluptaki hikmeti üzerinde düşün! Nasıl da Allah' ın (c .c) varlığını 
bildiği ve bizim göremediğimiz şeytandan sığınmanın zikredildiği A'raf ve Sec
de surelerinde (Allah'ın isimleri) "es-semi' el-alim : işiten ve bilen" kelimeleriy
le gelirken ; Mü'min suresinde gözle görülen ve hissedilen insanların şerrinden 
sığınmak "es-semi' el-basir: işiten ve gören" kelimeleriyle gelmiştir. Allah (c .c) 
bu surede şöyle buyurmuştur: "Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, 
Allah 'rn ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, h iç şüphe yok ki, onların 
kalplerinde, asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yok
tur. Sen Allah 'a srğrn .  Kuşkusuz O, işiten ve görendir. "1 192 Çünkü bunların fiilleri 

1 190 Nahl: 98-100. 
1 191 Al-i İmran: 1 75 .  
1 192 Mü'min: 56. 
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gözle görülebilen aşikar şeylerdir. Şeytanın dürtmesi ise kalbe attığı vesveseler 
ve düşüncelerdir ki bu (görülmeyip) sadece bilinen bir şeydir. Onun için bilinen 
şeylerde "işiten ve bilen" Allah'a sığınmak emredilirken, gözle görülebilen ve 
görmeyle idrak edilebilen şeylerde ise "işiten ve gören" Allah'a sığınmak emre
dilmiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

İkinci sebep: Allah'tan sakınmak (takva) ,  emirlerini tutup yasaklarından ka
çınmak. Zira kim Allah'tan sakınırsa Allah (c.c) onu korur ve başkasına terk etmez. 
Allah ( c.c) "Eğer sabreder ve korun ursanız, onların h ilesi size hiçbir zarar vermez "1 193 
buyurmaktadır. Rasulullah -saltatlahu aleyhi vesellem- de Abdullah b .  Abbas'a -radıyallahu 

anh-:  "Allah' ı  (emir ve yasaklarını) koru ki Allah da seni korusun. Allah' ı  (c.c) koru 
ki Onu karşında (hemen yanında) bulasın! " buyurmuştur. Her kim Allah' ı  korursa 
Allah da (c.c) onu korur ve nereye yönelse O'nu bulur. Allah (c.c) 'nun koruyucusu 
ve rehberi olduğu kişi kimden korkar, kimden çekinir ki? 

Üçüncü sebep: Düşmanına sabretmek, onunla savaşmamak, şikayet etme
mek, onun eziyetini aklına hiç getirmemek. Zira kul, hasetçisine ve düşmanına 
karşı, ona sabretmek ve Allah'a tevekkül etmek kadar güçlü bir şeyle yardım 
olunmaz. Kul yardımın geciktiğini ve zulmün uzadığını düşünmesin. Çünkü ona 
her zulmedildiğinde zulüm, haset edilen mazlum için bir asker ve kuvvet olur ve 
onunla farkında olmadan zalime karşı savaşır. Zulmedilen bunu görseydi zulüm 
görmesine sevinirdi. Ancak basiretinin zayıflığından dolayı zulmün sonunu ve 
akibetini değil, sadece zulmün kendisini görür. Nitekim Allah (c .c) : "Her kim, 
kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine 
bir tecavüz ve zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım 
edecektir. " Buyurmaktadır. 1 194 Allah (c .c) hakkını alan mazluma bile zafer vaad 
etmişken, hiçbir hakkını alamayan, aksine hep zulmedilip buna sabreden kişinin 
durumunu siz düşünün! Cezası en hızlı verilen günahlar zulüm ile akraba bağını 
koparmaktır. Allah' ın (c.c) ezelden beri sünneti şudur: bir dağ bir dağa zulmede
cek olsaydı Allah (c.c) onların zalimini yerle bir ederdi. 

Dördüncü sebep: Allah'a tevekkül etmek. Çünkü kim Allah 'a tevekkül eder
se Allah (c.c) ona yeter. Tevekkül, def etmeye gücünün yetmediği mahlukatın 
eziyet, zulüm ve tecavüzlerini def etmede en kuvvetli vesilelerdendir. Tevekkül 
bu hususta en kuvvetli sebeplerdendir. Çünkü A!h.h onun hasbidir, yani ona 
kafi gelir ve yeter. Allah (c .c) da kime kafi gelir ve kemi korursa düşmanının ona 
yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ona ancak sıcak ve soğuk, açlık ve susuzluk gibi 
zorunlu eziyetler yapabilir. Dilediğine ulaşacak şekilde zararı ise hiçbir zaman 
yapamaz. Hakikatte kendisine iyilik ve düşmanına zarar, görünüşte ise eziyet gibi 
gözüken şey ile düşmanının gönlünü soğumatan ve rahatlatan zarar arasında 
büyük fark vardır. 

1 193 Aı-i İmran: 120. 
1 194 Hace: 160. 
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Seleften biri şöyle demiştir: Allah (c .c) her amelin cezasını kendi cinsinden 
koymuştur. Kendine tevekkülün ödülünü de kuluna kafi gelme ve yetme yap
mış ve "Her kim Allah 'a tevekkül ederse Allah (c. c) ona yeter" buyurmuştur1 195. 
Allah (c .c) diğer amellerdeki gibi "ona şu şu sevabı veririz" dememiş, aksine 
kendini tevekkül eden kuluna kafi , yeterli ve koruyucu yapmıştır. Dolayısıyla, kul 
Allah'a (c.c) hakkıyla tevekkül etseydi ,  sonra gökler, yer ve bunların içindekiler 
ona tuzak kursalardı ,  yine de Rabbi onun için bir çıkış yolu yapar, ona yeterli 
olur ve yardım ederdi .  

Biz tevekkülün hakikatini, faydalarını, büyük yararlarını ve kulun ona aşırı 
ihtiyacını "El-Fethu' l-Kudsi" 1 196 kitabında anlattık. 

Orada tevekkülün safi makamlardan değil avamın makamlarından sayan
ların görüşlerinin yanlışlığını zikredip bunu bir çok yönden çürüttük. Bunun arif
lerin en yüksek makamlarından olduğunu, kulun makamı yükseldikçe tevekküle 
ihtiyacının o kadar büyük ve çok olacağını, imanı ne kadarsa tevekkülünün o 
kadar olacağını açıkladık. 

Burada anlatmak istediğimiz ise tevekkülün hasetçi, nazar eden, sihirbaz ve 
zalimin şerrini def etme sebeplerinden biri olduğudur. 

Beşinci sebep: Kalbi onunla meşgul olmak ve düşünmekten tamamen uzak 
tutmak, akla her geldiğinde silmeye çalışmak. Dolayısıyla ona aldırış etmemek, 
korkmamak ve kalbini o düşüncelerle doldurmamak. 

Bu en faydalı ilaçlardan ve şerrinin def edilmesine yardımcı en güçlü vesile 
lerdendir. Çünkü hasetçi onu yakalamak ve zarar vermek için arayan bir düşmem 
gibidir. Kişi düşmanının karşısına çıkmaz, onunla bir arada bulunmaz, aksine on
dan uzak durursa düşmanı hiçbir şey yapamaz. Ama bir araya gelip muamele
de bulunurlarsa bundan kötülük ve zarar doğar. Ruhlar da aynen böyledir. Eğer 
ruhu hasetçiye takılır ve onunla birlikte olursa, zalim hasetçinin ruhu uyurken ve 
uyanıkken hep onunla olur, hasetten bir an geri kalmaz. Ruhlarının b irlikte olma
sını arzular. Her birinin ruhu diğerine takılınca da huzur kalkar ve şer ikisinden biri 
ölünceye kadar devam eder. Ama ruhunu ondan alıp onda düşünmekten ve ona 
takılmaktan korur ve aklına hiç getirmezse, aklına geldiğinde de hemen atmaya 
çalışır, daha faydalı ve öncelikli şeylerle uğraşırsa zalim hasetçi kendi kendini yer. 
Çünkü haset ateş gibidir; yiyecek bir şey bulamayınca kendi kendini yer. 

Bu çok faydalı bir hakikat olup ancak asil nefis ve büyük gayret sahipleri is
tifade ederler. Akıllı ve uyanık kişi böyle yaptığında tadını, hoşluğunu ve zevkini 
duyar. Kalbi ve ruhu için en büyük azabın düşmanıyla meşgul olmak, uğraşmak ve 
ona takılmak olduğunu görür. Ruhu için bundan daha acı verici bir şey göremez. 
Bunu ancak Allah'ın (c.c) kendisine vekil olmasına razı olmayan, Allah'ın (c.c) 

1 195 Talak: 3. 
1 196 Bu kitabı bir çok kişi zikretmiş olup onun kayıp kitaplarındandır. 



Sure:  1 13 • Fe lak  Suresi  ·:· 669 

yardımının onun kendisi için intikam alarak üstün konuma geçmekten daha ha
yırlı olduğunu bilen huzurlu, sakin ve yumuşak huylu nefisle kabul eder. Bu kimse 
Allah'a güvenmiş, dayanmış, onunla huzur bulmuştur. Onun garantisinin hak, va
adinin doğru olduğunu, vaadine Allah'tan daha bağlı ve sözü O'ndan daha doğru 
birinin olmadığını bilir. Onun yardımının, kendisi için intikam almasından veya 
kendi gibi bir mahlukun yardımından daha güçlü, daha sağlam, daha uzun süreli 
ve dahçı faydalı olduğunu bilir. Bunu ise ancak bir sonraki vesile sağlayabilir. 

Altıncı sebep: Allah'a (c .c) yönelmek, O'na karşı ihlaslı ve samimi olmak. 
Tüm düşünce ve temennilerinin yerini Allah ( c. c) sevgisi, O'ndan hoşnutluk ve 
kalbiyle O'na yönelmenin alması. Bu duygu ve düşünceler fikirler senin içinde 
çoğala çoğala diğer duygu ve düşüncelere galebe çalar, onları boğup tamamen 
yok eder. Sonunda tüm fikir, düşünce ve temennileri Rabb' i sevmek, O'na yak
laşmaya çalışmak, rızasını ve sevgisini kazanmaya gayret etmek, şefkatini cel
betmek olur. Sevgisi her yerini kaplamış aşıkın maşukunu anması gibi Allah' ı  
(c.c) zikreder. Kalbi onu anmaktan, ruhu onun sevgisinden bir an  geri durmaya 
tahammül edemez. Böyle olunca da fikir mekanını ve kalbini kendisine haset 
ve zulüm eden hakkında düşünmeye , ondan intikam almak için yol aramaya 
ve planlar yapmakla meşgul olmasına nasıl razı olur. Bu ancak, Allah (c .c) sevgi 
ve saygısı, O'nun rızasını kazanma duygusu yerleşmemiş harap kalbe sığar. Bu 
kalbe bu tür bir düşünce gelip kapıdan içeri girmek istediğinde kalbinin bekçisi 
ve sultanın koruyucusu ona: "Sultanın yasak bölgesine yaklaşma. Her gelenin 
gidip yerleştiği hanlar bölgesine git. Sultanın başına nöbetçiler diktiği, etrafına 
koruyucular yerleştirdiği, çevresini surlarla çevirdiği sarayında senin işin nedir?" 
der. Allah (c .c) , düşmanı İblis' in şöyle dediğini haber vermiştir: "Senin mutlak 
kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan 
ihlaslı kulların hariç" dedi. " 1 197 Allah da (c .c) ona şu cevabı vermiştir: "Şüphesiz 
benim (has) kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. "1 1 98 Allah (c.c) yine : 
"Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rab/erine tevekkül edenler üzerinde onun 
(şeytanın) bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve 
onu Allah 'a ortak koşan/aradır" buyurmuştur1 199 . Sıddık Yusuf (a.s) hakkında da: 
"İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için (delilimizi göster
dik) . Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı . "buyurmuştur1200. 

Bu kaleye girip korumaların bulunduğu bölgeye geçen kişinin saadeti ne 
büyüktür! Çünkü o, sığınan hiçbir kimsenin korku hissetmeyeceği, gelen hiç kim
senin kaybolmayacağı ve hiçbir düşmanın oraya yaklaşmaya bile cesaret ede
meyeceği bir kaleye sığınmıştır. "Bu, Allah 'ın lütfudur ve dilediğine verir. Allah 
büyük lütuf sahibidir. "1201 

1 197 Sa'd: 82,83 . 
1 198 Hicr: 42. 
1 199 Nahl: 99, 100. 
1200 Yusuf: 24. 
1201 Cuma: 4. 
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Yedinci vesile : Halisane bir kalple düşmanlarının üzerine musallat olmasına 
sebep olan günahlardan tevbe etmek. Zira Allah (c.c) "Başınıza gelen herhangi 
bir musibet ellerinizle işlediklerin izden ötürüdür. O, yine de çoğunu affeder. " 
Buyurmuştur.1202 Allah (c.c) en faziletli insan topluluğu olan Peygamber asha
bına da -Peygamber'in kendisine değil- şöyle seslenmiştir: "(Bedir de) iki katın ı  
{düşmanın rzın) başına getirdiğiniz bir  musibet, (Uhud'da) kendi başınıza geldiği 
için mi "Bu nasıl oluyor! " dediniz?"1203. 

Dolayısıyla kula, ona eziyet verecek birinin musallat edilmesi mutlaka onun 
bildiği veya bilmediği bir günahtan dolayıdır. Kulun bilmediği günahlar bildikle
rinden kat kat fazla, bilirken unuttukları hatırladıklarından kat kat çoktur. 

(Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in)  meşhur bir dua(sı) şöyledir: "J! �\ 
�1 '} W ��1_, ·r..l>=-1 ı.;1_, � !..l_,,.-:.1 <Jl � ;y-1 : Allahım! Sana bile bile ortak koş
maktan sana sığınırım . Bilmediklerim için de senden bağışlama dilerim"1204 . Do
layısıyla kulun bilmediği günahlardan dolayı istiğfara ihtiyacı, bildiklerinden kat 
kat fazlasıdır. 

Seleften bir zat bir adamla karşılaştı . Adam ona katı davrandı ve eziyet etti. 
Bunun üzerine zat:"Bekle, şimdi eve girip geleceğim" dedi. Eve girdi ve Allah'a 
secde etti, yakardı ve Rabb' ine tevbe edip yöneldi . Sonra yanına çıktı . Adam: 
Ne yaptın? diye sorunca bu zat: Seni bana musallat etmesine sebep olan günah 
için Allah'a  tevbe ettim,  dedi. 

İleride zikredeceğimiz gibi şer olan tek varlık günahlar ile yol açtıkları şey
lerdir. Kul günahlardan selamette olunca sonuçlarından da selamette olur. Dola
yısıyla zulmedildiği, eziyet yapıldığı ve düşmanları başına musallat edildiği vakit 
kul için, geri dönmesi olmayan (nasuh )  bir tevbeden daha faydalısı yoktur. 

Kulun iyilerden ve kurtuluşa erenlerden olduğunun alameti fikir ve düşünce
lerini kendisi , günahları ve kusurları üzerinde yoğunlaştırması, bunlarla, bunların 
ıslahı ve Allah' a tevbe ile meşgul olmasıdır. Öyle ki bunlardan, başına gelen 
belayı düşünmeye vakti kalmaz. Bu durumda kendisi tevbe ve kusurlarını ıslahı 
üstlenince, Allah (c.c) da kesinlikle ona yardım, koruma ve şerri ondan def etme
yi üstlenir. Bu durumda o ne mutlu bir kul, başına gelen ne bereketli bir musibet 
ve ondaki etkisi ne güzeldir! Ancak başarmak ve doğru yolu bulmak Allah ' ın 
(c .c) elindedir. Onun verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek hiçbir şey/güç 
yoktur. Buna herkes muvaffak kılınmaz. Kişinin bunda hiçbir bilgisi, iradesi ve 
kudreti yoktur. Her güç ve kuwet Allah' ın elindedir. 

1202 Şura: 30. 
1203 Al-i İmran: 165. 
1204 Ahmed b .  Hanbel (4/ 403) Ebu Musa el-Eş'ari'den -radıyallahu anh- rivayet etmiştir. 

Heyseml: Ebu Ali dışındaki ravileri sahih kitapların ravileridir. Ebu Ali için de İbn Hibban 
"sikadır" demiştir. Mecmeu'z-Zevaid (10 / 223, 224) .  
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Sekizinci sebep: Elden geldiğince sadaka vermek ve iyilik yapmak. Çünkü 
bunun belayı savmada, göz değmesi ile hasedin şerrini def etmede hayret verici 
etkisi vardır. Bununla ilgili olarak sadece, eski ve yeni ümmetlerdeki tecrübeler 
olsaydı ,  yeterdi . Zira sadaka veren iyiliksever insana nazar, haset ve eziyet he
men hemen hiç isabet etmez . Bunlardan bir şey isabet etse bile onda da şefkat, 
yardım ve destek muamelesi görür. Bunun da onun için güzel sonuçları olur. 

Böylece tasaddukçu iyiliksever kişi iyiliğinin ve sadakasının himayesindedir. 
Allah'ın (c.c) onda koruyucu bir kalkanı ve sağlam bir kalesi vardır. 

Özetle; şükür, nimetin, yok olmasına yol açacak her şeye karşı koruyucusu 
ve bekçisidir. Nimetin yok olmasına neden olacak en kuvvetli sebep ise hasetçi
nin ve nazarcının hasedidir. Çünkü o nimet haset ettiği kimsenin elinden çıkma
dıkça bir an gevşemez, işin peşini bırakmaz ve yüreği soğumaz. İşte o vakit iniltisi 
durulur ve ateşi söner -Allah ateşini söndürmesin- . 

Dolayısıyla kul Allah'ın (c .c) kendisine nimetlerini , ona şükür kadar etkili 
bir şeyle koruyamaz ve masiyette kullanmak kadar bir şeyle de zevale maruz 
bırakmaz. Nimeti günahta kullanmak nimete, dolayısıyla da nimeti verene nan
körlüktür. 

Böylece sürekli sadaka veren iyiliksever kişi yatağında uyurken, elindeki 
nimetleri uğruna savaşmakta olan askerleri ile ordusu onun hizmetindedirler. 
Düşmanı olup da askeri ve ordusu olmayan kimseye ise düşmanının erişmesi ya
kındır. Bazen süresi uzasa da bu kesin bir şeydir. Allah'tan yardım niyaz ederiz. 

Dokuzuncu sebep: Nefse en zor ve meşakkatli gelen ve Allah'tan (c .c) yana 
nasibi çok olanlar dışındakilere nasip edilmeyen vesilelerden olan bu vesile ha
setçinin, zalimin ve eziyet edenin hasedini ona iyilik ve ihsanla söndürmektir. O 
eziyet, şer ve hasedini artırdıkça sen de ona ihsan, nasihat ve şefkatini artır. Ama 
sonra senin, bunu yapmak şöyle dursun, olacağına inanacağını bile sanmıyo
rum. 

Öyleyse şimdi Allah' ın (c .c) şu buyruklarına kulak ver: "iyilikle kötülük bir 
olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düş
manlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Buna (bu güzel davranışa) 
ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse 
kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce sen i  dürtecek olursa, he
men Allah 'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. "1205 Allah (c .c ) yine : "İşte onlara, 
sabırlarından dolayı, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülüğü iyilikle savarlar, ken
dilerine verdiğimiz rızktan da sarfederler" buyurmuştur. 1206 

1205 Fussilet: 34-36. 
1206 Kasas: 54. 
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Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in kendini anlatmakta olduğu şu halini bir 
düşün: Kavmi ona bedeninden kan akıncaya kadar vurmuştu. O ise üzerindeki 
kanın siliyor ve "Allahım! kavmimi bağışla; çünkü onlar bilmiyorlar" diyordu1207. 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-, yaptıkları büyük kötülüklere bu cümleyle karşılık 
verirken, nasıl da kendinde ihsan makamlarından dördünü birden toplamıştır? 

Bir: Onları affetmesi. İki : Onlar için istiğfar etmesi. Üç: Onları bilmemekle 
mazur görmesi .  Dört: "Benim kavmim" sözüyle onları kendisine nispet etmek 
sliretiyle onlara şefkat göstermesi. Bu, kendisiyle bağı olan biri için aracılık yap
tığında "Bu benim çocuğumdur, kölemdir, arkadaşımdır. Onu bana bağışla! "  
demesi gibidir. 

Şimdi bunu nefse kolaylaştıracak, hoş gösterecek ve bunu kabullenmesini 
sağlayacak hususları dinle! 

Bil ki senin, akibetinden korktuğun, affetmesini ve seni bağışlamasını um
duğun Rabbine karşı işlediğin bir takım günahların var. Bununla birlikte o seni 
affetmek ve hoş görmekle kalmayıp sana ihsan ve ikramda bulunuyor, umduğu
nun üzerinde iyilikler ve faydalar sunuyor. Sen Rabbinden bunu umuyor, kötü
lüklerine iyilikle mukabele etmesini arzuluyorsan, onun kullarına da aynı şekilde 
muamele etmen, onların kötülüklerine iyilikle karşılık vermen sana ne kadar la
yık ve uygundur! Ta ki Allah da (c .c) sana aynı şekilde muamele etsin . Çünkü 
ceza veya mükafat, yapılan amel türünden verilir. Sana kötülük yaptıklarında 
insanlara nasıl davranıyorsan Allah da (c.c) senin günahların ve kötülüklerinde 
sana, yaptığına uygun olması için aynı şekilde davranır. Artık bundan sonra di
lersen intikam al, istersen affet. İyilik yap veya iyiliği bırak. Nasıl davranırsan öyle 
davranılırsın . Allah' ın (c.c) kullarına nasıl yaparsan O da (c .c) sana öyle yapar. 

İşte kim bu manayı düşünür ve zihnini onunla meşgul ederse kötülük yapa
na iyilik yapmak ona kolay gelir. 

İyilik ve ihsan bunun {düşmanın düşmanlığının sona ermesinin) yanında, 
kişi Allah' ın (c .c) yardımına ve onunla olma lütfuna mazhar olur. Nitekim, iyilik 
yaptığı halde kendisine kötülük yapan akrabalarından yakınan birine Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Böyle olduğun sürece Allah tarafın
dan (vazifelendirilmiş) bir yardımcı seninle birlikte olur" 1208. 

Ayrıca böyle yapan kişiye dünyadaki peşin bir ödül olarak insanların övgüsü 
gelir ve düşmanına karşı onun yanında yer alırlar. Çünkü onun, kendisine kö
tülük yaptığı halde iyilik yaptığını işiten herkes kalbi, duası ve gayretiyle kötülük 
yapanın karşısında ve iyilik yapanın yanında yer alır. Bu, fıtri bir durumdur, Allah 
(c.c) kullarını böyle yaratmıştır. 

--- --------
1207 Buhar! (3477) ;  Müslim ( 1 792) .  
1208 Müslim 2558 . 
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Böylece kendisinin onları onların kendisini tanımadığı ve ondan ne maaş ne 
ekmek isteyen askerlerin, hizmetinde çalışmalarını sağlamış olmaktadır. 

Bununla birlikte düşmanı ve hasetçisi şu iki durumdan birinde olur. Ya iyilik 
yapan kişi iyiliğiyle onu kazanır ve onu kölesi, mahçup ve başı eğik duruma dü
şürür ve onun en çok seven insanlardan olur. Veya kötülüğe devam ederse onun 
yüreğini dağlar ve tüketir. Çünkü yaptığı iyilikle ona, intikamla çektireceği acının 
kat kat fazlasını tattırır. Yaşayan ve tecrübe eden bunu hakkiyle bilir. Muvaffak 
kılan ve yardım eden Allah'tır. Nimet yalnız O'nun elindedir. O'ndan başka ilah 
yoktur. O'ndan, bizi ve kardeşlerimizi lütuf ve keremiyle bunda kullanmasını ni
yaz ederiz. 

Özetle; bu makamda kulun dünya ve ahirette faydasına olacak yüzü aşkın 
fayda vardır ki biz bunları Allah' ın izniyle başka bir yerde anlatacağız. 

Onuncu sebep: Diğer sebeplerin tümünü toplayan ve hepsinin etrafında 
döndüğü sebep, katıksız bir tevhid akidesine sahip olmak, tefekkürle sebepler
den sebeplerin sahibi aziz ve hakim olan Allah'a (c .c) yolculuk yapmak, sebeple
rin tümünün rüzgarın esintisi mesabesinde olup onun da hareket ettiren, yaratan 
ve yoktan var edenin elinde olduğunu ve ancak Allah' ın (c.c) izniyle zarar ve fay
da verebileceğini bilmek. Onlar vasıtasıyla kuluna nimetler ulaştırıp zararları def 
eden sadece O' dur, başka hiç kimse değildir. Allah (c .c) "Eğer Allah sana bir zarar 
dokundurursa, onu yine O 'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır di
lerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. " Buyurmaktadır. 1209Hz. Peygam
ber -sallallahu aleyhi vesellem- de Abdullah b. Abbas'a -radıyallahu anh- "Bil ki ümmet 
sana bir şeyle fayda vermek için bir araya gelseler, yalnız Allah'ın (c .c) senin için 
yazdığı şeyle fayda verebilirler. Onlar sana bir şeyle zarar vermek için bir araya 
gelseler, yalnız Allah' ın (c .c) sana yazdığı şeyle zarar verebilirler. "buyurmuştur. 

İşte kul katıksız bir tevhid inancına sahip olduğunda kalbinden Allah'tan 
başkasının korkusu çıkar ve gözünde düşmanı Allah' ın (c .c) yanında korkma
ya değmeyecek kadar basitleşir. Hatta kendisini düşmanından yana güvende 
kıldığından dolayı yalnızca Allah'tan korkar. Kalbinden düşmanına olan ilgisi, 
onunla meşguliyeti ve onu sürekli düşünmesi çıkar ve sevgi , korku, tövbe ve 
tevekkülüyle ve başkasını bırakıp sadece onunla meşguliyetiyle kendini tümüyle 
Allah'a (c.c} verir. Böylece aklını fikrini düşmanıyla meşgul etmesinin, ondan 
korkup onunla ilgilenmesinin tevhidinin noksanlığından kaynaklandığını görür. 
Yoksa, halis bir tevhide sahip olsaydı ,  işi gücü Allah olur, kendisini koruma ve 
şerri def etme işini de Allah üstlenirdi . Çünkü Allah iman edenleri müdafaa eder. 
Kişi mü'min ise Allah (c.c} onu mutlaka müdafaa eder ve bu müdafaa onun 
imanı nisbetinde olur. İmanı kemale ermişse Allah'ın onu müdafaası tam , karı-

1209 Yunus: 107. 
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şıksa Allah' ın (c .c) yardımı da karışık olur. İmanında bazen şöyle bazen böyle ise 
Allah da (c.c) ona bazen şöyle bazen böyle olur. Seleften bir zatın söylediği gibi : 
Kim Allah'a tümüyle yönelirse Allah da (c.c) ona tümüyle yönelir. Kim Allah'tan 
tümüyle yüz çevirirse Allah da (c .c) ondan tümüyle yüz çevirir. Bir böyle bir öyle 
olursa Allah da ona bir böyle bir öyle olur. 

İşte tevhid Allah'ın (c.c) en büyük kalesidir. Ona kim girerse güven içinde 
olanlardan olur. Seleften bir zat şöyle demiştir: Kim Allah'tan korkarsa her şey 
ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa Allah (c .c) onu her şeyden korkutur. 

Bunlar hasetçinin , nazarcının ve sihirbazın şerrini def eden on sebeptir. Bun
ların kula en faydalısı ise Allah'a (c.c) teveccüh etmek ve yönelmek, O'na tevek
kül edip güvenmek, O'ndan başka kimseden korkmayıp korkusu sadece ona 
olmak, başkasından ummayıp sadece O'ndan ummak, kalbini Allah'tan gayrisi
ne bağlamamak, başkasından yardım dilenmemek ve sadece O'ndan ummaktır. 
Ne vakit kalbi başkasına bağlanır, ondan umar ve korkarsa kendi başına ortada 
bırakılır ve ondan Allah' ın desteği çekilir. Kim Allah'tan başkasından korkarsa 
Allah (c .c) onu o kimseye musallat eder. Kim Allah'tan başkasına ümit bağlar
sa Allah (c .c} tarafından yapayalnız bırakılır ve O'nun ihsan ve iyiliklerinden 
mahrum bırakılır. Bu, Allah'ın (c.c) kullarına muamelesindeki sünnetidir. Allah ' ın 
sünnetinde hiçbir değişiklik bulamazsın . 

Hasedin etkisini kabul edenler ve etmeyenler: 

Bu surenin içerdiği kulun din ve dünyasında mutlaka öğrenmesi gereken 
ve hasetçilerin nefislerinin ve gözlerinin etkisinin bulunduğunu, şeytani ruhların 
sihir ve düğümlere üfürme yoluyla etki yaptıklarını gösteren bir takım faydalı ve 
önemli kaideler öğrendin . 

İnsanlar bu noktada dört gruba ayrılmıştır: 

Bir grup: Her ikisinin tesirini inkar eden bu grup iki kısımdır. 

Birincisi; Akıl sahibi canlıların ve cinlerin varlığını kabul etmiş, ancak etkile
rini tamamen inkar etmiştir. Bu sebepleri, kuvvetleri ve etkileri inkar eden bazı 
kelamcılardan bir grubun görüşüdür. 

Diğeri, bunların varlığını külliyyen inkar etmiş ve şöyle demiştir: İnsanın bu 
hissedilen ve müşahade edilen maddi bedeninden, sıfat ve arazlarından başka 
bir şeyi yoktur. Cinlerin ve şeytanların da onlarda mevcut bir takım arazi sıfat
lardan bir şeyleri yoktur. Bu doğacı inkarcıların ve kendisini İslam'a nispet eden 
diğer inkarcıların bir çoğunun görüşüdür. Selefin yerip bid'at ve dalalet ehli ol
duklarına şahidlik ettikleri kelamcılardan az sayıda kişi de bu görüştedir. 
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İkinci grup: İnsanın bedenden ayrı bir nefsinin olduğunu inkar, cinlerin ve 
şeytanların varlığını ise kabul etmiştir. Bu mutezile ve başka mezheplerden ke
lamcıların bir çoğunun görüşüdür. 

Üçüncü grup: Bunun zıttıdır. Bunlar da bedenden ayrı akleden bir nefsi 
kabul ederlerken cinlerin ve şeytanların varlığını inkar etmişler ve bunun nef
sin güçlerinin ve sıfatlarının dışında olmadığını iddia etmişlerdir. Bu da bir çok 
İslamcı felsefeciler ile başka felsefecilerin görüşüdür. 

Bunlar "Kainatta bulunan ilginç etkiler ve olağanüstü olaylar nefsin etkile
rinden dolayıdır" derler. Bunlara göre sihir ve kehanetin tümü, ayrı bir şeytan 
vasıtasıyla değil, sadece nefsin tesiriyle olur. İbn Sina ve takipçileri bu görüştedir. 
Hatta onlar peygamberlerin mucizelerini de bu kabilden sayarlar. 

Bunlar "Bu sadece nefsin kainatın hammaddesindeki etkilerindendir" der
ler. Bunlar tüm dinlerin icmasıyla kafirdirler. Hiçbiri peygamberlerin takipçilerin
den değildir. 

Dördüncü grup: Peygamberlerin takipçileri ve hakikat ehlidirler Bedenden 
ayrı akleden bir nefsin varlığını da, cinlerin ve şeytanların varlığını da kabul et
mişlerdir. Allah'ın (c .c} bunlar hakkında bildirdiği nitelikleri ve şerleri kabul etmiş, 
bunlardan Allah'a (c .c) sığınmış, onları bundan ancak Allah'ın (c.c) koruyup mu
hafaza edeceğini bilmişlerdir. 

İşte bunlar hakikat ehli, bunların dışındakiler ise ya batılda ifratçı veya hem 
batıl hem hak inançlara sahiptirler. Allah (c .c) dilediğini doğru yola iletir. 

Allah' ın (c .c } Felak suresi üzerinde konuşmaya muvaffak kıldıkları 
bunlardır. 1210 

1210 Bedaiu' l-Fevaid 2 / 198-247. 
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Rahman ve Rahim Allah 'ın adı ile. 

1 .  De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, 

2. "insanların Melikine, 

3. "İnsanların ilahına, 

4. "Vesvese veren o sinsi ve sinici olan (şeytan) ın şerrinden; 

5. "Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır; 

6. "(O şeytan) ister cinden olsun, ister insandan olsun. " 

Tefsiri : 

Bu sure sığınma, kendisine sığınılan ve kendinden sığınılanı içermektedir. 

Sığınma daha önce geçti . 

Kendisine sığınılan ise "insanların rabbi, insanların meliki ve insanların ilahı" 
olan Allah' tır (c .c) . 

Evvela bu üç tamlamanın manasını, sonra bunların sığınma ile alakasını 
zikredeceğiz. 

Birinci tamlama: Allah' ın (c .c) insanları yaratması, işlerini düzenlemesi, ter
biye etmesi, hallerini düzeltmesi, kendilerine fayda verecek ve ihtiyaçlarını kar
şılayacak şeyleri hizmetlerine sunup şerleri def etmesi, yaşamlarının safiyetini 
bozacak şeylerden korumasını içeren "rabliğe" yapılan tamlama. Allah' ın onların 
Rabbi olmasının manası budur. Bu ise Allah' ın noksansız kudretini, geniş merha
met ve ihsanını, insanların hallerinin tüm detaylarını bilmesini, dualarına icabet 
etmesini ve sıkıntılarından kurtarmasını içermektedir. 
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İkinci tamlama: "Meliki'n-nas: İnsanların meliki" tamlaması. Zira Allah on
larda dilediği tasarrufta bulunan padişahları, onlar ise kulları ve köleleridirler. 
Kullarında dilediğini yapan, onların işlerini dilediği şekilde düzenleyen, kudre
tini dilediği gibi uygulayan ve gerçekleştiren, Üzerlerinde mutlak bir hakimiyete 
sahip olan yalnızca Allah' tır. Allah (c.c) ; bela ve sıkıntılarında insanların yalnız 
kendisine koştukları hakiki padişahlarıdır. Yardımına başvurdukları, sığındıkları 
ve iltica ettikleri zattır. Dolayısıyla insanların işlerinin yolunda gitmesi ve hayatta 
kalabilmeleri ancak Allah (c.c) ve O'nun düzenlemesiyle mümkündür. Böylece 
düşmanları aniden saldırdığında koşacakları, yurtlarına girdiğinde imdat diyerek 
çağıracakları Allah'tan başka padişah ve sahipleri yoktur. 

Üçüncü tamlama: "İlahi'n-nas : insanların ilahı" tamlaması. Zira Allah gerçek 
ilah ve mabutları ( ibadet edilen)dir ve onların başka hiçbir ilah ve mabudları 
yoktur. Allah (c.c) tek rableri ve padişahları olduğundan rabliğinde ve padişah
lığında ona hiçbir şeyi ortak koşmadıkları gibi; tek ilah ve mabutları yine O (c.c} 
olduğuna göre, ilahlığında da ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları gerekir. 

Bu Kur'an-ı Kerlm' in metodudur; "Allah'ın yegane ilah ve mabud olduğu"nu 
inkarlarına kendilerinin O'nun "yegane rabb oluşu"nu kabul etmelerini delil ge
tirir. 

O (c.c) yegane Rabbimiz, melikimiz/padişahımız ve ilahımız olduğuna göre 
bela ve musibetlerde O'ndan başka kaçacağımız yer, O'ndan başka sığınağımız, 
O'ndan başka mabudumuz yoktur. Dolayısıyla O'ndan başkasına dua edilmeme
li, korkulamamalı, ümit beslenmemeli ve O'ndan başkası sevilmemelidir. O'ndan 
başkasına zillet göstermemeli, O'ndan başkası önünde eğilmemeli, O'ndan baş
kasına (mutlak) güvenip dayanmamalıdır. Çünkü umduğun, korktuğun, dua 
ettiğin ve güvenip tevekkül ettiğin ; ya seni yaratan, koruyup gözeten ,  işlerini 
düzenleyip idare eden biridir -ki o Rabb' indir ve başka rabbin yoktur- . Veya o 
şey/kişi Allah'ın mülkünden ve kulundan biridir. Böylece Allah insanların gerçek 
meliki ve padişahı , onlar ise O'nun kulları ve köleleridir. O bir göz açıp kapama 
süresi kadar bile müstağni kalamadığın, hatta hayatından ve ruhundan daha 
çok muhtaç olduğun o mabudun ve ilahındır. İnsanların gerçek ilahları O' dur ve 
onun dışında başka hiçbir ilahları yoktur. 

Rabbi, meliki ve ilahı Allah (c.c) olan kimselere yaraşan O'ndan başkasına 
sığınmamak, O'ndan başkasından yardım istememek ve O'nun korulu bölgesi 
dışındaki yerlere sığınmamaktır. Zira Allah onların rableri, melikleri ve ilahları 
olması gereği onlara kafi gelir, yeter, yardımcı olur ve tüm işlerini üstlenir. Hal 
böyle iken kul nasıl olur da musibetlerde ve düşmandan zarar gördüğünde Rab
bine, padişahına ve ilahına iltica etmez ve sığınmaz? 

Böyle'ce bu üç tamlamanın, en azılı, en büyük, en zararlı ve tuzağı en tehli
keli düşmandan sığınma ile ilişkisi belli oldu. 
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Sonra . . .  Allah (c .c) "en-nas: insanlar" kelimesini, yerine zamir getirerek 
"birabbinnasi, melikihim . . .  insanların rabbi, padişahı, ilahı" dememiş, her de
fasında açık isim olarak tekrarlamıştır. Bundaki hikmet bu manaları vermek ve 
pekiştirmektir. O yüzden her bir ismini zikrettiğinde "insanların" ı tekrarlamıştır. 

Bunları birbirine "vav" atıf harfiyle atfetmemiştir; çünkü bu harf atfedilenle
rin birbirlerinden farklı oldukları manasını verir. Bundaki gaye bu sıfatların top
lamına, tek bir sıfatmış gibi sığınmaktır. 

Allah (c .c) önce rabliğini zikretmiştir; çünkü bu geneldir ve rabb sıfatının 
konusu olan her şeyi kapsar. 

En sona ilahlığını (kulluk edilen olması) bırakmıştır; çünkü Allah (c .c) sade
ce, yalnız kendisine ibadet edenlerin, yalnız O'nu ilah edinenlerin ilahıdır. Ger
çekte Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak müşrik, hak ilahım bırakıp ondan başka 
batıl bir ilah edinmiştir. 

Padişahlık sıfatını ise Rabb ile İlah arasında zikretmiştir; çünkü Padişah söz 
ve emriyle tasarrufta bulunur. Dolayısıyla O (c .c) emrettiğinde itaat edilendir. 
Onların padişahı olması ise onları yaratmasının sonucudur. Dolayısıyla padişah
lığı rabb oluşunun tamamlayacılardan , Onların gerçek ilahları olması da padi
şahlığının tamamlayıcılarındandır. Dolayısıyla rabbliği padişahlığını, padişahlığı 
da ilahlığını gerektirir. Böylece o gerçek Rabb, gerçek padişah ve gerçek ilahtır. 
Onları rabbliğiyle yaratmış, padişahlığıyla hükümranlığı altına almış, ilahlığıyla 
da kendisine kul etmiştir. 

Uç kelimenin bu eşsiz diziliş ve son derece güzel bir akışta içerdiği yücelik ve 
azameti bir düşün: "Rabbinnasi, meliki 'n-nasi, ilahi' n-nasi ." 

Bu üç tamlama imanın tüm kaidelerini ve Allah'ın (c .c) en güzel isimlerinin 
manalarını içermiştir. 

Şimdi Allah' ın (c .c) en güzel isimlerini içermesini ele alalım: 

Rabb; gücü yeten (kadir) , yaratan (halık) , yoktan var eden (bari ' ) ,  yarat
tıklarına şekil veren (musawir) , diri (hayy) ,  her şeyi hayatta ve ayakta tutan 
(kayyum) ,  her şeyi bilen , işiten ve gören (alim, semi' , baslr) ,  iyilik ve ihsanda 
bulunan (mün' im, muhsin) , cömert (cevad) ,  veren (mu'tt) , engelleyen (mani' ) ,  
dilediği gibi zarar ve fayda veren (darr, nafi ' ) ,  öne ve arkaya alan (mukaddim, 
muahhir) , dilediğini doğru yola iletip dilediğini saptıran, dilediğini mutlu ve di
lediğini bedbaht yapan, dilediğini aziz ve dilediğini zelil eden ve rabb manasını 
içeren başka güzel isimlerin manalarını içerir. Rabb' in en güzel isimlerde içerdik
leri rabb manası kadar payı vardır. 

Padişah/Melik ise ; emir ve yasak koyan, aziz ve zelil kılan, kullarının işlerinde 
istediği gibi hareket eden ve onlara dilediğini yapandır. Padişahlığının Allah' ın 
(c.c) aziz, cebbar, hakem, adi (büyük adalet sahibi ) ,  hafid (alçaltan) ,  raf ' i  (yüksel-
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ten) ,  muizz (aziz kılan) ,  muzill (zelil kılan) , azim (yüce, büyük} , celll (yüce) ,  kebir 
(büyük} , haslb (hesaba çeken) ,  mecld ( izzet ve şeref sahibi ) ,  vali (dost) , müteall 
(yüce) ,  mülkün sahibi, adil, toplayan (cami' ) ve melik manasına dönen diğer 
isimlerdir. 

İlah ise tüm kemal sıfatlarını ve yücelik niteliklerini içerir. Dolayısıyla bu isme 
Allah ' ın en güzel isimlerinin tamamı girer. Onun için doğrusu "Allah" kelimesinin 
kökünün "ilah" olduğu görüşüdür. Bu Sibeveyh ve çok azı dışında tüm arkadaş
larının görüşüdür. Yine en doğru görüş Allah (c .c} isminin en güzel isim olup en 
yüce sıfatların tüm manalarını içerdiği görüşüdür. Böylece bu üç isim Allah' ın 
(c.c) en güzel isimlerinin tümünü kapsamıştır. Dolayısıyla bunlarla Allah'a (c .c) 
sığınan kişi sinsi vesveselerden korunmaya, muhafaza edilmeye, engellenmeye 
ve başa bela olunmamaya layıktır. 

Allah' ın (c .c )  sözü insanoğlunun aklı ermeyecek kadar yüce ve büyüktür. 
İlim erbabının en fazla yaptığı ise görünen ve anlaşılan kısmından yola çıkarak 
görünmeyene dair çıkarımlarda bulunmaktır. Görünen ise görünmeyene oranla 
çok azdır. 

(Felak ve Nas sureleri tüm şerlerden sığınmayı içerir) 

Bu sure (Nas suresi) tüm günah ve masiyetlerin sebebi olan şerden sığınma
yı içermektedir. Bu, dünya ve ahiretteki cezaların kaynağını teşkil eden insanın 
içindeki şerdir. 

Felak suresi başkasının insana sihir ve haset yoluyla zarar vermesinden sı
ğınmadır ki o dıştan gelen bir şerdir. Nas suresi ise kulun kendisine zulmetmesine 
sebep olan şerden sığınmayı içermektedir ki o da içten bir şerdir. 

Kul birinci şer ve kötülükten sorumlu değildir. Ona bundan uzak durması 
istenmez . Nas suresindeki şer ise kulun sorumluluk alanındadır ve nehiy onu 
ilgilendirir. 

Nas suresindeki şer kusur türünden şer, felak suresindeki ise musibet türün
den şerdir. Böylece şerrin tümü kusurlar ve musibetlere indirgenebilir, bunların 
üçüncüsü yoktur. 

İşte Felak suresi musibetler şerrinden sığınmayı, Nas suresi ise esasını tama
mıyla vesvesesin oluşturduğu kusurlar şerrinden sığınmayı içermektedir. 

(Vesvese kelimesinin aslı ve manası) 

Bunu bildikten sonra şunu da bil ki; Vesvas kelimesi "vesvese" nin "fe' lan" 
veznindeki bir ismidir. 

Vesvesenin aslı ise; hissedilemeyecek, dolayısıyla kaçınılamayacak kadar 
gizli hareket veya sestir. 
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Dolayısıyla vesvese; insanın içine ya sadece onun işiteceği bir sesle veya 
şeytanın kula yaptığı gibi tamamen sessizce yapılan gizli atıştır. 

Nitekim zinet eşyasının (küpenin) kulaktaki hissedilmeyen hareketine de 
vesvese (vesvesetu' l-huliyy) denir. 

Doğrusunu en iyi Allah bilir ya, öyle anlaşılıyor ki, vesvese adı ona, insi 
şeytanların vesvese yeri olan kulağa komşu ve çok yakın olmalarından dolayı 
verilmiştir. Çünkü bu zinetin sesi, şeytanın vesvese verdiği kişinin kulağına attığı 
sözlü vesvese gibi kulağa komşu bir sestir. 

Vesvese, onu verenin sürekli tekrarladığı ve attığı kimseye ısrarla empoze 
etmeye çalıştığı bir söz olması açısından manası tekrarı ifade ettiği için lafzını da 
tekrarlanan harflerden oluşturmuşlardır. Tekrara delalet ettiğinin anlaşılması için 
kelimenin tekrarlı olmasına çalışmışlardır. 

Bunun benzeri, daha önce geçtiği gibi, kelimenin harekesini manasının ha
reketine göre koymalarıdır: Lı\Jj� (dönme) ,  ğaleyan (taşma) , nezevan (sıçrama) 
ve bu kipte gelen diğer kelimeler gibi . 

Vesvese'nin benzerleri zelzele (salladı, sarstı) ,  dekdeke ( bir çukuru toprak
la doldurdu) ve kalkala ( sarstı, ileri geri hareket ettirdi ) dir. "Kebkebe" fiili de 
böyledir; "kebkebe'ş-şey'e" cümlesi "bir şeyi uzağa doğru savurarak ardı ardı
na yuvarlattı" manasına gelir. Yüce Allah' ın "Onlar ve azgınlar oraya tepetak
lak (Cehenneme) atılırlar. "ızı ı buyruğundaki aynı fiildir. "Zerzere'ş-şey'e" ( iyice 
parçaladı ve ufaladı) , "radrada'ş-şey'e" ( iyice ezdi) , "zerzerehu" ( iyice ufaladı) ,  
"sarsara'l-babu" (kapı sürekli cırcır etti) ,  "matmata'l-kelame" (sözü tekrarlayıp 
durdu, uzattıkça uzattı) ve "kefkefe'ş-şey'e" (filan şeyi defalarca engelledi )  cüm
lelerindeki fiiller de bu türdendir. Bunlar arapçada pek çoktur. 

Böylece bilinmiş oldun ki, bu dört harfli fiilleri üç harfli mudaaf ( "şenne" 
gibi son iki harfi aynı) fiillerin mübalağalısı manasında olduğunu söyleyenler 
isabet etmemişlerdir. Çünkü üç harfli fiil sürekli tekrarı ifade etmez, harfleri 
tekrarlanan ( iki harfi iki defa tekrarlanan) dört harfli fiil ise ifade eder. Mesela 
"Zerre'ş-şey'e ,  keffe 's-sevbe, radde' l-habbe" dediğinde bunlar fiilin tekrarına 
delalet etmezler, ama (bunların dörtlüsü olan) "zerzera, sarsara, radrada" gibi 
fiiller delalet ederler. 

Bunu iyi düşün; zira bu arapçadaki "lafızları manaların hizasına koyma" 
kaidesine uygundur. Daha önce değinildiğinden dolayı tekrarına gerek yoktur. 

Yine mesela "acce' l-iclu" , buzağı böğürdü, manasına gelir ve bunu ardı ar
dına yaparsa "ac'ace" denir. "secce' l-mau"

' 
su döküldü manasına gelir ve bu 

sürekli tekrarlandığında ise "secsece" denir. 

121 1 Şuara: 94. 
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Hülasa; Vesveseli kişinin vesvesesi tekrarladığından ve ardı ardına devam 
ettiğinden dolayı ona, dört harflilerden olan bu isim verilmiştir. 

(Vesvas vasıf mıdır, yoksa masdar mı?). 

Bu bilindiğine göre şimdi başka bir konuya geçebiliriz. Nahivciler "vesvas" 
ın vasıf (mübalağalı ism-i fail) mi yoksa masdar mı olduğunda iki görüşe ayrıl
mışlardır. Biz Allah' ın yardım ve lütfuyla her bir görüşün delillerini zikredecek, 
sonra doğru olanı açıklayacağız. 

Masdar olduğu görüşünde olanlar şunu delil getirmişlerdir: "fa' lele" fiilinin 
vasfı ( ism-i faili) "müfa'lil" gelir; müdahric {yuvarlanan) ,  müserhif, mubaytır (ve
teriner) ve musaytır (bir şey üzerinde hakim) gibi . Feale veznindeki fiilin vasfı ise 
"mef'al" vezninde gelir; mak'ta' (kesilen) , mahrac (çıkış) ve bu vezindeki başka 
isimler gibi .  Şayet Vesvas sıfat olsaydı "müvesvis" denirdi . Baksanıza; zelzele'nin 
ism-i faili "zelzal" değil, "müzelzil" , "dekdeke"ninki de "müdekdik" gelir ve is
tisnasız bir kuraldır. Bu da vesvasın masdar olup mübalağa manasını ifade için 
vasıf olarak getirildiğini veya zikredilmeyen gizli bir muzafa izafet edilmiş olup 
takdirinin "zCı vesvas: vesveseli" olduğunu göstermektedir. 

Devamla şöyle demişlerdir: Bunun bir delili de şairin şu sözüdür: 

Ondaki zinetlerin hışırtısını işitirsin. 

Böylece bu, vesvese manasında masdardır. 

Vesvas'ın vasıf olduğunu söyleyen diğer görüş sahipleri ise şöyle demişler
dir: 

Vesvas'ın vasıf olduğunun delili şudur: Fa' lele iki çeşittir: 

Biri: İlletli değildir ve harflerinde tekrar yoktur. Dahrace, serhefe ve baytara 
gibi . Kurala göre bunların masdarı "dahracetun" , "serhefetun" ve "baytaratun" 
gibi "fa' leletun" vezni ile "sirhaf" ve "dihrac"taki gibi "fi'lal" vezninde gelir. 

İkincisi: Fa' lele vezninde, harfleri tekrarlı gelir. Zelzele , dekdeke ve vesvese 
fiilleri gibi . Bu da harfleri tekrarsız fiilden türemedir. Çünkü aslolan tekrarın ol
mamasıdır. Bu türün masdarı ve vasfı birinci türdeki masdarla tamamen aynıdır. 
Dolayısıyla bunun masdarı da fa' leletun ile fi ' la! vezinlerinde gelir; zelzeletun ve 
zilza! gibi. 

Masdarların kurala en uyanı ve fa'lele vezninin iki türüne en yaraşanı fi'lal 
veznidir. Bunun ise iki sebebi vardır: 

Bir: Fa' lele harflerinin sayısı, ilk, üçüncü ve dördüncü harflerinin fetha, ikin
ci harfinin ise sakin olması yönünden "ef'ale" veznine benzemektedir. Fiilleri 



gibi masdarlarının da aynı vezinde olması için ef'ale'nin masdarı if'al, fa'lele 'nin 
masdarı ise fi'lal gelir. Dolayısıyla bu vezindeki fiilin masdarının fi'lan olması 
fa'lele olmasından evladır. 

İki : Masdarda aslolan fiilinden farklı bir kipte olmasıdır. Fi'lal masdarı ise 
fa'lele fiiline fa'leletun'dan daha uzaktır. Böylece fi'lal masdarlığa, fa'leletun'dan 
daha layıktır. Veya fa'leletun kullanımda daha ağır bassa ve daha yaygın olsa da, 
ikisi istisnasız kural olma itibariyle eşittirler. Aslolan da budur. 

Bunlar, harfleri tekrarlanan bu veznin masdarını fau'l-fiili (ilk harfi) fetha
lı olarak getirmişler ve "vesvese'ş-şeytanu vesvasen" (şeytan vesvese verdi) ,  
"va'vaa' l-kelbu va'vaan" (köpek uludu) ve "az' aza's-sehmu az'azan" (titreye
rek ve kıvrımlı yürüdü) denir, demişlerdir. Oysa kıyasa göre masdarı fi'lal veya 
fa'leletun gelir. İlk harfin meftuh gelmesi nadirdir. Çünkü sahih rubai, tekrarlı 
rubainin aslını teşkil eder ve asıl olan sahih rubaide masdar sadece fa' leletun ve 
fi ' lal vezinlerinde gelmiştir. Dolayısıyla ona kıyas edilen tekrarlı fiilin masdarının 
da ancak öyle gelmesi güzeldir. Çünkü kıyas edilen aslına aykırı olmaz, bilakis 
onun gibi olur. Bu da masdarının fa' lal gelmemesini gerektirmektedir. Nadiren 
bir şey işitilirse o da (semai olarak) kaydedilir ve başka hiçbir şey ona kıyas 
edilmez. 

Bunlar şöyle demişlerdir: Ayrıca " fa' lal" vezninin tekrarlı fa' lele fiilinden 
sıfat olarak türetilmesi çok vakidir. Böylece üç harfli fial' e benzer. Çünkü bun
lar vezinde ortaktırlar. Bu da, "fial" ın olmadığı gibi "fa'lal"ın da masdarlıktan 
hiçbir payının olmamasını gerektirmektedir. O yüzden bunlar vesvas, va'va' ve 
az' az' ın masdar gelişlerini nadir bir durum saymışlardır. Onlara göre bu fiillerin 
normalde hak ettikleri, masdarlarında abartıya/mübalağaya delalet eden sıfat
lar olmalarıdır. 

Şöyle demişlerdir: Bu böyle olduğuna göre, bu vezindeki hem masdar hem 
vasıf olabilecek bu tür kelimeleri genel ve yaygın manaya yorumlayıp nadirden 
kaçınma adına vasıf manasında yorumlanmaları gerekir. 

Dolayısıyla her kim vesvas'ın, takdiri olarak "zCı : sahip" kelimesine izafet 
edilmiş bir masdar olduğunu söylerse bu, Arapça kurallara ve yaygın kullanıma 
aykırıdır. 

Bu görüşün geçersiz olduğuna şu iki şey delalet eder: 

Bir: "zCı : sahip"e  izafetle tamlamalı yapılan her masdarın, tamamen mas
dar manasında olması vasıf olarak getirilmesinden daha yaygındır. Rıda, savm 
(oruç) ve fıtr (oruçlu olmama) gibi . Fa' lal' ında tamamen masdar manasına gel
diği sadece vesvas, va'va' ve az'az'da görülmüştür. Kaldı ki bunların masdar ol
madıklarını söylemek de mümkündür. Çünkü, bunların masdar olduklarına olsa 
olsa "vesvese ileyhi eşşeytanu vesvasen" (Şeytan ona güçlü bir vesvese verdi) 
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cümlesiyle delil getirebilirler. Bunun ise masdar olduğu kesin değildir. Çünkü va
sıf manasının kastedilmiş olup vesvas' ın hal üzere mansup olması mümkündür. 
Bu durumda pekiştirici hal olur. Çünkü bazen hal ,  aynı lafız ve manadaki amilini 
pekiştirici olarak gelir; " '1,,..:.; <..T-'ôJ iıı..:.L )j " (Biz seni insanlara bir peygamber 
olarak gönderdik"121 2  ile \_;1� :'.:..ıl� f _;..]ıJ �IJ 0::..4JJ\j .J�:l lj Jiı ı � )..,,J 
"(O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetin ize verdi. Yıldızlar da Allah 'm 
emri ile hareket ederler.) 1213 ayet-i kerimelerinde olduğu gibi .  

Tabii şu var: Vesvas' ın masdar olduğu ancak, vesvesede olduğu gibi ,  (Arap
lardan) ,  "Şeytan vesvasından Allah'a sığınırım" ve benzeri, "vesvas' ın failine iza
fet edildiği" cümleler işitildiği taktirde kesinleşir. Ancak elinizde böyle bir şey var 
mı? Şahid ve örneğini getirin bakalım! Böylece vesvas' ın masdar olduğu, ancak 
bunun fiilden sonra onun tarafından (mef'ul-ü mutlak üzere) mansup olmadığı 
kesinleşmiş oldu. 

İkinci delil : Vesvas' ın, "ztl"ya takdiri olarak izafet edilmiş olduğu görüşünün 
isabetsizliğinin bir delili de şudur; "ztl : sahip"e izafet edilen masdar ne müennes, 
ne müsenna, ne de cem' gelir. Bilakis, esasen masdar olup vasıflığının arizi oldu
ğunun bilinmesi için hep tekil gelir. 

"r � ;;'ı_rl " (oruç(lu) kadın) ,  " � ı.JL;).r°l" (oruç(lu) iki kadın) ve 
"r r ,L; " 

(oruç(lu) kadınlar) denir. Çünkü mana, ( "sahip , -lü, lu" manasına gelen ztl'nun 
takdir edilmesinden dolayı) "oruçlu bir kadın" , "oruçlu iki kadın" ve "oruçlu ka
dınlar" dır. Vasıf olarak gelen fa'lal ise böyle değildir. Bilakis o tesniye, cem' ve 
müennes gelir ve şöyle dersin :  "ı.JJ.J�; JG:-.J .;�; öl.r°I . .J�; � .J ·" Bir hadiste de 
ı.J�I ı.JJ.J� ;ıı Jl �1 yani sizden en sevmediğim kişi lüzumsuz yere lafı uza
tan geveze kişilerdir" buyrulmuştur1214 (burada da çoğul gelmiştir) . �\)J C::->ı yani 
ağaçlan sallayan fırtına, ;;,�L..i..... C::.J yani toprak kaldıran fırtına, vt.A...;.j t_J.>, yani 
geniş zırh örneklerinde de olduğu gibi (buralarda da masdar bir hal üzere kalma
yıp mevsufuna göre müennes olmuştur) . Bunların tümünün fiili fa' lele , masdan 
ise fa'leletun ve fi'lalun'dur ve hiçbirinde fe' lalun diye bir rivayet yoktur. 

Yine şöyle demişlerdir: Şu örneklere bakınız: r\:.,..;• yani kekelemek, ,l.iU yani 
pepelemek, kekelemek, ,_,.,)WJ yani: usta rehber, c� yani geveze, )Lı. /' yani 
çok gülen, ..bl_,.1J , o l5�5·, yani zayıf, ..;�. yani kalkmak için harekete geçen, 
...r�. yani hafif Bu çoktur ve hepsinin masdan fa'leletun, vasfı ise fa' lal'dır. 
Şunlar da böyledir: .._j1+uı. yani karnı aç, bomboş, C..l.:>-.>, yani kısa, C�' yani 
iri yarı, tt:.>...;, yani dili tutuk ve kırık, İ�' yani hızlı , ._;I.>....!..>. , yani gürültülü, 
aynı manaya gelen ,_...t.A....a; �l..>l {.LW yani yırtıcı arslan , ı.JL.a.:...b �. yani dilini 

1212 Nisa: 79. 
1213 Nahl: 12. 
1214 Tirmiz!, el-Bimı ve's-sıla, (2 / 196) .  Bk: Si\siletu' l-Ehad!si's-Sahlha (Hadis no: 791 ) .  
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çıkarıp oynatan yılan. Bunların hepsinde fa' lal vezninin masdar değil sıfat geldi
ğini gördün. Peki vesvas'a ne oluyor da benzerlerinden ve grubundakilerinden 
ayrılıyor! 

Böylece vesvas'ın masdar değil, sersar, temtam ve dahdah ve gruplarında
kiler gibi vasıf ( ism-i failin mübalağası) olduğu ortaya çıktı. 

Bunun bir delili daha var, o da şu: vesvas' ın sıfatı öyle bir şeydir ki bu 
vesvas' ın masdar olmasını imkansız, vasıf olmasını kesin kılar. O da "hannas"tır. 
Zira hem vesvas, hem de hannas gizli bir mevsufun iki sıfatıdır ki o mevsuf şey
tandır. 

Buradaki mevsufun (vasıf gelen şahsın) zikredilmemesini vasfın zat üzerine 
galebe çalarak onun adeta özel ismi gibi olması güzel kılmıştır. Çünkü mevsufun 
hazfi/atılması ancak vasıf çirkin ve güzel gibi müşterek olup karmaşıklık çıkma 
durumunda çirkindir. Böylesi durumda sıfatın onun veya başkasının olduğunun 
netleşmesi için mevsufun zikredilmesi kaçınılmaz olur. 

Fakat vasıf bulunduğu zata galebe çalar ve onunla özdeşleşir, ona h içbir 
şey ortak olmazsa, isim muamelesi görür ve bulunduğu mevsufunun atılması da 
güzel olur. Müslüman, kafir, müttaki, facir, uzak, yakın, şahid ve vali gibi . Burada 
bunların mevsuflarının atılması telaffuzlarından daha iyidir. 

Böylesi ayrıntı mevsufun hiçbir şekilde atılamayacağını söyleyen ve herhan
gi bir ayrıntı belirtmeyen kimselerin görüşünden daha isabetlidir. 

Vesvas' ın masdar değil vasıf olduğunun bir başka delili de şudur: Daha önce 
geçtiği gibi Fa'lat veznindeki vasıf manası masdar manasından daha baskındır. 
Dolayısıyla bu masdar olsaydı, karmaşıklığın gidip masdarlığının kesinleşmesi 
için ona izafet edilecek "zCı: sahip, -li, lü" ile birlikte getirilirdi .  Çünkü bir lafız iki 
şeyde aynı derecede ihtimalli olunca bunlardan birini belirleyici bir alamet ve ka
rinenin bulunması şarttır. Vasıf olma ihtimali masdar olma ihtimalinden yüksek 
olan böylesi bir durumda ise bu daha da elzemdir. 

Savm (oruç) ,  fıtr (oruçsuzluk hali) ve gruplarındakiler ise farklıdır. Çünkü 
bunlar masdar olup vasıflarla karışmamaktadırlar. Dolayısıyla vasıf manasında 
geldiklerinde, genel kaideye binaen ya atılmış gizli bir muzafının bulunduğu veya 
bunun mübalağa maksadıyla masdarın vasıf yerine geçmesi kabilinden olduğu 
bilinir. 

Böylece vesvas' ın şeytanın kendisi ve masdar değil zat olduğu kesinleşmiş 
oldu. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 

HANNAS 
Hannas; gizlenme ve sinme manasını ifade eden u+ . ._ri>- çekimli fiilinden 

türeme , Jw vezninde bir isimdir. 
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Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet edilen:  "Rasulullah -sallallahu aleyhi 

vesellem- Medine'nin bir sokağında benimle karşılaştı . Ben cünüptüm ve gizlen
dim. "  sözünde geçen fiil bundandır (inhanestü) 1215. 

Bu kelime, gerçekte , sadece gizlenme manasına gelmeyip "ortaya çıktıktan 
sonra gizlenme"yi ifade eder. Bu yüzden Allah'ın (c.c) "Hayır, Hunnes'e (ortaya 
çıktıktan sonra görünmez olan yıldızlara) andolsun ki"1216 buyruğunda yıldızlar 
bununla n itelendirilmişlerdir. Katade hunnes için :  Geceleyin görülüp gündüz 
görülmeyen yıldızlardır. Gizlenir ve sen onu göremezsin" demiştir. Hz. Ali de 
-radıyallahu anh-: "Bunlar gündüz gizlenip görünmeyen yıldızlardır" demiştir. 

Bir grup kimse ise : Hannas, her gece doğuya doğru dönen sürekli hareket 
halindeki yedi gezegendir, demişlerdir. Devamla şöyle demişlerdir: Hanus esa
sen geriye çekilme manasına gelir. Hannas da bu iki manadan (gizlenme ve geri 
çekilme) alınmıştır. Dolayısıyla bu kelime "gizlenme, geri çekilme ve gecikme" 
manalarından alınmadır. Çünkü kul Allah'ı zikretmekten gafil kaldığında şeytan 
kalbine saldırıp üzerine taht kurar ve ona tüm günahların aslını teşkil eden envai 
çeşit vesveseler serper. Ancak kul Rabb' ini anıp sığındığında şeytan bir şeyin giz
lenmek için geri çekilmesi gibi kaçıp kabuğuna çekilerek gizlenir. Bu geri çekilip 
gizlenme ve kabuğa çekilme aynı zamanda toparlanma, siper alma ve kalpten 
uzaklaşıp dışarı doğru gerilemedir. Dolayısıyla bu kelime beraberinde gizlenme
nin olduğu bir geri çekilme ve dönmeyi ifade eder. 

Hanese ve inhanese fiilleri iki manayı birden ifade ederler. Katade:  Şeytanın, 
insanın göğsüne saldığı filin hortumuna benzer bir hortumu vardır. Kul Rabbini 
zikrettiğinde geri çekilip siner, demiştir. Denilir ki: Başı yılan başı gibidir. Onu kal
bine koyarak ümitler verir, hülyalara daldırır ve bir şeyler fısıldar. Kul Allah'ı (c.c) 
zikredince şeytan hemen geri çekilir ve siner. Allah' ı  (c.c) zikre devam etmeyince 
tekrar döner ve başını koyup ona vesvese verir ve türlü hülyalara daldırır. 

Hanis ve munhanis değil de mübalağa ve vurgu ifade eden Jw vezninde; 
kaçış ve dönüşünün çok hızlı olduğunu, Allah zikredildiğinde hızla kaçışını, bu
nun ona bazen gelen geçici bir hal olarak gelmeyip onun adeti ve daimi hali 
olduğunu ifade etmek için gelmiştir. Allah her zikredildiğinde kaçar, siner ve geri 
çekilir. Çünkü kalkanın sopa, demir ve asayı önleyerek şerlilere ve bozgunculara 
karşı zırh olduğu gibi Allah' ı  (c.c) zikretmek de şeytanı engelleyen bir kalkandır. 
Allah'ı zikretmek şeytanı engeller ve vurulan kişiye acı ve ızdırap veren sopalar 
ve kalkanlar gibi acı ve ızdırap verir. 

Bu yüzden mü'minin şeytanı, Allah'a (c.c) itaat ve zikirle ona azap etmesi ve 
şerrini engellemesi sebebiyle cılız, çelimsiz ve zayıf hale gelir. Seleften bir zattan 
şöyle rivayet edilmiştir: Mü'min, adamın bineğini yolculukta yorgun ve bitkin 

1215 Buhar!, gusül, ( 1/ 464). 
1216 Tekvir: 15. 
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düşürdüğü gibi şeytanını yorgun, bitkin ve zayıf düşürür. Çünkü her iliştiğinde 
tepesine zikir, Allah'a yönelme ,  istiğfar ve ibadet-taat sopasını indirir. Böylece 
şeytanı şiddetli bir azap içindedir. Asi kulun şeytanı ise onunla rahat ve istirahat
tedir. Onun için güçlü, azgın ve şirretli olur. 

İşte her kim Allah' ı  (c.c) zikretmek, birlemek, istiğfar etmek ve ibadet-i taat 
yapmak sliretiyle şeytanına azap etmezse şeytanı ona ahirette Cehennem aza
bıyla azap eder. Böylece kişi ya şeytanına azap eder ya da şeytanı ona azap 
eder. 

Şimdi düşün; vesvas, tek bir vesvesenin defalarca tekrarlanmasını ifade et
mek için harfleri tekrarlı şekilde gelmiştir. Ta ki kul ona karşı azim ve gayretli ol
sun. Aynı şekilde Hannas da fiil türünün sürekli tekrarlandığı fa' al (Jw) vezninde 
gelmiştir. Çünkü Allah' ı  (c .c ) her zikrettiğinde geri çekilip siner, sonra kul gaflete 
düştüğünde vesveseyle tekrar döner. Böylece her iki kelime de ifade ettikleri 
manalarına uygun bir vezinde gelmişlerdir. 

"Ki o insanların göğüslerine hep uesuese verip durandır" cümlesi şeytanın 
üçüncü sıfatıdır. Allah (c.c) evvela vesveseyi zikretmiş, sonra nerede gerçekleşti
ğini, üçüncü olarak da onun insanların göğüslerinde olduğunu ifade etmiştir. 

Allah (c .c) şeytana kulun içine girme, kalbine ve göğsüne sirayet etme kabi
liyeti vermiştir. O insanın içinde kanın damarlarda aktığı gibi akar durur. Kul için 
görevlendirilmiş olup ölene kadar onu terk etmez. 

Buhar! ve Müslim'de geçen ve Zühri'nin Ali b. Hüseyin'den, onun Huyey 
kızı Safiyye'den -radıyallahu anh- yaptığı rivayette o şöyle anlatmıştır: Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- itikaftaydı. Bir gece ziyaretine gittim .  Konuştuktan son
ra dönmek üzere kalktım. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- da uğurlamak için 
benimle kalktı . Safiyye'nin evi (odası) Üsame b. Zeyd' in eviydi. O arada en
sardan iki kişi geçti. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' i görünce adımlarını hız
landırdılar. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Acele etmeyin. Bu, (eşim) Huyey 
kızı Safiyye'dir" buyurdu. Onlar "Subhanallah ey Allah ' ın Resulü (biz senden 
nasıl şüphe ederiz?) "  dediler. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- Şeytan insanda 
kanın dolaştığı gibi dolaşır. O yüzden şeytanın kalbinize bir kötülük -başka bir 
rivayette : bir şey- (vesvese) atmasından korktum." Buyurdu1217 .  

Buhar! ve Müslim, Ebu Üsame b .  Abdurrahman'ın Ebu Hureyre'den şöyle 
rivayet ettiğini kaydetmişlerdir: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: 
"Namaz için nida edilirken (ezan okunurken) şeytan yel sesi çıkararak gider. 
Ezan bitince gelir. Sonra kamet getirilirken çekip gider, bitince gelir. İnsan ile kal-

1217  Buhari, itikaf, (4/ 326); Müslim, selam, {5/ 18 ) .  
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bi arasına girip "şunu şunu hatırla" diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri 
aklına getirir. Öyle ki insan üç rek'at mı dört rek'at mı kıldığını bilemez. Her kim 
üç mü dört mü kıldığını bilmezse iki sehiv secdesi yapsın" 1218 

Şeytanın vesveselerinden biri Buhar! ve Müslim ' in sahihlerinde geçen ve 
Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet edilen şu hadis-i şerifte ifade edilmiştir: 
"Şeytan birinize gelerek "şunu kim yarattı , şunu kim yarattı" der durur ve niha
yet "Allah' ı  kim yarattı?" der. Kim böyle bir şeyle karşılaşırsa Allah'a sığınsın ve 
bu düşünceleri bıraksın" 1219 

Sahih bir hadiste şöyle geçmektedir: RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in 
ashabı "Ya RasCılallah !  Aklımıza öyle şeyler geliyor ki gökten yere düşmek onları 
telaffuz etmekten daha iyi" dediler. RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Tuzağını 
vesveseye dönüştüren Allah'a hamd olsun" buyurdu1220. 

Şeytanın bir başka vesvesesi de fısıltı konuşmalarıyla kalbini, yapmak iste
diğini unutturacak derecede meşgul etmektir. Onun için unutkanlık "bir şeyin, 
sebebine nisbeti" kabilinden ona nispet edilir. Allah (c.c) Musa (a.s) ' ın kıssasında 
şöyle buyurmuştur: "(Musa 'nın beraberinde genç adam:) Gördün mü! dedi, ka
yaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan baş
kası unutturmadı, dedi" 1221 

Allah'a (c.c) sadece vesvesenin şerrinden değil vesveseciden de 
sığınmak 

Kur'an-ı Kerlm' in buradaki hikmet ve yüceliğini düşün; sığınmayı "şeytanın 
vesvesesi"nden yapmamış, "vesvese veren o sinsi ve sinici olan (şeytan) ın şer
rinden; ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır" diye nitelediği 
"şeytanın şerri"nden yapmıştır. Böylece sığınma hepsinin şerrini kapsamıştır. Zira 
"vesvese veren . . .  in şerrinden" ifadesi şeytanın her türlü şerrini kapsamakta, en 
büyük, en şerli, en etkili ve en kapsamlı bozgunculuk niteliğini belirtmektedir ki , 
o da "günah yapmak isteme ( iradesi) nin başlangıç noktası" olan "vesvese" dir. 
Çünkü kalpte şer ve günahtan eser yokken şeytan vesvese vererek kişinin aklına 
günahı getirir, gözünde canlandırıp ona karşı istek uyandırır, iştah kabartır ve 
bu nihayet şehvete dönüşür. Günahı gözünde süsler, güzel gösterir, hayalinde 
canlandırır ve sonunda nefsi ona meylettirir. Böylece bu yapmak istemeye ( irade) 

1218 Buharı, seher, (3/ 124) ; Müslim, iman, ( 1/ 339) .  
1219 Buharı, bed'ul-halk (6 / 387) ; Müslim, iman, ( 1/ 339) .  
1220 Hadis sahihtir. Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, ( 1/ 235, 240) ;  Ebu Davud, Edeb, (3/ 962, 

963) .  İkisi de İbn Abbas'tan -radıyallahu anh- rivayet etmişlerdir. Ayrıca bk: Zılalu' l-Cennet 
( 1 /  296). 

1221 Kehf: 63. 
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ve karara dönüşür. Şeytan zihinde canlandırma, hayal ettirme, istek uyandırma 
ve iştahlandırma çalışmalarına, zararlarını unutturup kötü sonuçlarını gizlemeye 
devam eder. Böylece günahın bu yönlerini düşünmesinin önüne geçer. Sonunda 
kulun zihninde sadece günahın görüntüsü ve zevkinin hayali kalır, ötesindeki her 
şeyi unutturur. Sonra irade kesin karara dönüşür ve kalpteki hırs ve isteği artar. 
Bu hırs günaha ulaşma yollarını araştırması için askerler gönderir. Şeytan da 
adamlarını yardımcı olarak onlarla gönderir. Askerler gevşedikçe şeytanlar onları 
harekete geçirir, zayıflayıp yavaşladıkça itelerler. Nitekim Allah (c.c) şöyle buyurur: 
"(Resulüm!) Görmedin mi? Biz, kôfirlerin üzerine, kendilerini iyice (isyankôrlığa) 
sevkeden şeytanları gönderdik. "1222 Yani onları günaha dürttükçe dürterler. Her 
gevşeyip yavaşladıklarında şeytanlar onları dürter, iter ve tahrik ederler. Bunlar 
çok gizli hile ve tam tuzaklarla kulu günaha götürmeye ve kendisini kaybetmesini 
sağlamaya, toparlamasını engellemeye devam ederler. Zira şeytan azgın insanlara 
önderlik etmeyi kabul etmiştir. Büyüklenerek atalarına secde etmeyi reddeden 
odur. Şeytan Allah'a (c.c) karşı gelen herkesin önderi durumuna ne o kibir ve 
böbürlenmesi ne de kendi rızasıyla gelmiştir. Bir şairin söylediği gibi: 

Hayret ederim İblis'in yoldan sapışına. 

Ve açığa vurduğu kibrinin çirkinliğine. 

Adem'e tek bir secdede yoldan saptı da. 

Nesline önder ve komutan oldu. 

İşte her günah ve belanın aslı vesvesedir. Onun için Allah (c.c) şeytanın 
kendisini değil bu vasfını zikretmiştir ki vesvesenin sığınılan tüm şerlerden daha 
önemli olduğu belli olsun. Yoksa şeytanın şerri vesvese olmadan da gerçekleşir. 

[Şeytanm şerlerine örnekler] 

Şeytanın şerlerinden biri insanların mallarını çalan bir hırsız olmasıdır. Zira 
Allah (c.c) adı anılmadan yenilip içilen her yiyecek ve içecekte onun hırsızlık ve 
gasp yoluyla elde ettiği bir payı vardır. Yine evde Allah' ın (c.c) adı anılmamışsa 
oraya yerleşir. İzinsiz yiyeceklerini yer, teklifsiz evlerinde kalır. Hırsız olarak girer 
ve kıskanç halde çıkar. Onların kusur ve sırlarını gösterir. Kula günahı emreder, 
sonra uyanık veya uyurlarken insanların kalplerine şöyle şöyle yaptığı düşünce
sini atar. 

Şeytanın bir şerri de şudur: kul bir günah işler ve insanlardan hiç kimse onu 
görmez. Sabah olduğunda bakar ki insanlar aralarında onu konuşuyorlar. Oysa 
kula günahı şeytan güzel göstermiş ve yapmayı aklına o düşürmüş, sonra yaptık
larını insanlara fısıldamış ve akıllarına getirmiştir. Kulu günaha düşürmüş, sonra 
onu o günahla rezil etmiştir. Rab Teala gizlerken, şeytan onun sırrını açığa vurma 

1222 Meryem, 83. 
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ve rezil rüsva etme çabasındadır. Ama kul aldanarak "bu günahı sadece Allah 
(:lÖrdü" der ve düşmanının onu yaymak ve ifşa etmek için çalıştığını hissetmez. 
insanlardan bu ince hususun farkına varan pek azdır. 

Şeytanın bir şerri de kul uyurken ensesine uyanmasını engelleyecek düğüm
ler atmasıdır. Sahih-i Buhar!' de, Said b. Müseyyib ' in Ebu Hureyre'den -radıyallahu 
anh- rivayetiyle gelen bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Sizden biri 
uyuyacağı zaman şeytan ensesine üç düğüm atar. Her düğüm atışında "Geride 
uzun bir gece var; uyu" diye telkin eder. Uyanıp Allah' ı  zikrettiğinde bir düğüm, 
abdest aldığında diğer düğüm çözülür. Namaz kıldığında da düğümlerin tamamı 
çözülmüş olur. Böylece sabaha dinç ve morali yüksek çıkar. Yoksa sabaha mo
ralsiz ve tembel çıkar." 1223 

Şeytanın bir şerri de sabaha kadar uyuması için kulun kulağına işemesidir. 
Zira Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in  yanında geceleyin sabaha kadar uyu
yan birinden bahsedildi. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "O, şeytanın iki kula
ğına (bir rivayette: bir kulağına) işediği bir adamdır" buyurdu1224 . 

Şeytanın bir şerri de tüm hayır yollarının üzerinde oturup ademoğlunu bek
lemesidir. Hangi hayır ve iyilik yolu varsa şeytan onun başında durup insanı 
gözetler ve var gücüyle ona girmesini engellemeye çalışır. İnsan onu dinlemeyip 
yola girdiğinde bu defa onu tembelliğe sevkeder, yapmaktan engellemeye çalışır. 
Yapmakta olduğu işle alakasız ve ondan alıkoyacak şeyleri aklına getirerek dik
katini dağıtır. Amelini yapıp bitirirse bu defa da onun etkisini yok edecek ve onu 
ökçesi üzeri geri çevirecek şeyler yaptırmaya çalışır. 

Şeytanın şerri olarak onun, Allah' ın dosdoğru yolu üzerinde oturup ade
moğullarını bekleyeceğine, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından 
yanaşacağına dair Allah'a yemin etmesi yeterlidir. 

Şeytanın şerri Adem'e (a.s) tuzak kurup son derece usta bir hile ile onu 
Cennet'ten çıkarmaya kadar varmıştır. Sonra bu yetmemiş onun evlatlarının 
her bin tanesinden 999' ını koparıp Cehenneme almıştır. Sonra o da yetmemiş, 
Allah' ın davasını yeryüzünden kaldırmak ve kendi davasını hakim kılmak, Allah 
yerine kendisine ibadet edilmesini sağlamak için planlar yapmıştır. Dolayısıyla 
o, Allah' ın (c.c) söndürmek, davasını ortadan kaldırmak, küfür ve şirk davasını 
hakim kılmak, Tevhid ve alametlerini yeryüzünden tamamen silmek için var gü
cüyle çalışmaktadır. 

Şerlerine örnek olarak Rahman' ın halili İbrahim(a.s) için ortalara düşerek 
kavminin onu mancınıkla ateşe atmasını sağlaması yeter. Allah (c.c) onun tuza
ğını kendisine çevirmiş ve ateşi haliline serin ve selametli bir mekan yapmıştır. 

1223 Buhar!, bed'ul-halk, (6,' 387) , teheccüd (3/ 30); Müslim, salatu' l-musafirin, (2/ 434) .  
1224 Buhar!, teheccud (3/ 34) ;  Müslim, salatu'l-musafirin ,  (2/ 432) .  
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Şeytan, Mesih/İsa (a.s) için de girişimlerde bulunmuş, nihayı:.t Yahudiler onu 
öldürmeye ve idam etmeye kast etmişler, Allah (c.c) yine onun tuzağını boşa 
çıkarmış ve Mesih ' i  koruyup katına yükseltmiştir. 

Şeytan Zekeriyya (a.s) ile Yahya (a.s) için de girişimlerde bulunmuş ve niha
yet onlar da öldürülmüşlerdir. 

Şeytan Firavun'u da tahrik ederek yeryüzünde büyük fesadı ve onların en 
büyük rabbi olduğu iddiasında bulunmayı ona şirin göstermiştir. 

Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- için de girişimlerde bulunmuş, öldü
rülmesi için kafirlere tüm gayretiyle yardım etmiştir. Allah (c.c) ise onu sindirmiş, 
rezil ve aşağılık bir halde geri çevirmiştir. 

Şeytan namazda iken RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' ın üzerine bir ateş 
parçası savurmuş, O -sallallahu aleyhi vesellem- ise devamlı "Sana Allah'ın lanetiyle 
lanet ediyorum" demiştir1225. 

Şeytan RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem-' e sihir yapmalarında Yahudilere de 
yardım etmiştir. 

Şeytanın şer ve kötülüklerdeki tavır ve gayreti böyle olduğuna göre Allah 'ın 
(c. c) yardım, destek ve koruması olmadan ondan kurtulmak nasıl mümkün ola
bilir ? 

[Şeytanın şerlerinin dereceleri] 

Şeytanın şerlerini teker teker saymak şöyle dursun türlerini bile saymak 
mümkün değildir. çünkü yeryüzünde her ne şer varsa sebebi odur. Ancak şerleri 
şu altı kısımla sınırlamak mümkündür. O bunların birini veya bir kaçını ademoğ
luna ulaştırmak için sürekli uğraşır durur: 

Birinci şer: Küfür, şirk, Allah'a  (c.c) ve Resul'üne -sallallahu aleyhi vesellem
düşmanlık şerri . O ademoğlundan bu hususta bir şeyler elde ettiğinde gönlü 
rahatlar, onunla uğraşma yorgunluğu gider. Bu, şeytanın kuldan elde etmek 
istediği ilk şeydir. Buna ulaşmak için de durmadan çalışır durur. Erişince onu 
kendisinin ordusuna katar ve askerlerinden yapar. Kendisinin temsilcilcisi ola
rak hemcinslerinin başına geçirir. Böylece o kişi İblis' in dava adamlarından ve 
temsilcilerinden olur. 

Ademoğlu anne karnında iken yazılan şeye göre Müslüman olur ve şeytan 
onu kafir veya müşrik yapmaktan ümidini keserse ikinci şerre geçer. 

İkinci derece şer bid'attir. Şeytan bid'ati günahlardan ve masiyetlerden daha 
çok sever. Çünkü bid'atın zararı dinin kendisinedir. Bid'at başkasına sirayet eden 

1225 Müslim, mesacid, (2/ 1 79, 180);  Nesei, salat, (3/ 13 ) .  
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bir zarar, tevbesi olmayan bir günahtır1226. Bid'at peygamberlerin davasına muha
lefet, onların getirdikleri prensiplerden farklı şeylere davettir. Bid'at küfür ve şirkin 
kapısıdır. Şeytan insana bid'at yoluyla ulaşır ve onu bid'at ehlinden yapabilirse o 
kişi şeytanın yardımcısı ve davasını omuzlayan dava adamlarından biri olur. 

Şeytan şerrin bu derecesinde bir şeyler yapmaktan aciz kalırsa ve kul Allah' ın 
(c.c) evvelde kendilerine sünnete bağlılık, bid 'at ve dalalet ehline düşmanlık 
nimeti lütfettiklerindense onu bir sonraki dereceye taşır ki o da şudur: 

Üçüncü derece şer: farklı çeşitleriyle büyük günahlar. Şeytan insanı günaha 
sokmayı çok ister. Özellikle kul ardından gidilen bir alim ise , insanların ondan 
uzaklaşmaları ve soğumaları için bunu çok arzular. Alim günaha düşünce onun 
halini ve masiyetlerini insanlar arasında yaymaya çalışır. insanlardan güya din 
adına ve Allah (c.c) rızası için onun bu halini insanlar arasında yayan ve herkese 
duyuran temsilciler edinir. O kimse farkında olmadan şeytanın temsilciliğini 
yapmaktadır. Zira Allah (c .c) "inananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasın ı  arzu
layan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır"1227buyurmuştur. 

1226 Aklı başında hiç kimse farklı çeşitleriyle tüm bid'atlerin bu ümmetin bir çok ferdinin Rabb' ine 
dosdoğru, direk ve düzgün bir şekilde yol almasındaki olumsuz etkilerini inkar edemez. Bu, 
bid'atlerin sapık fırkaların ilk ortaya çıkışlarındaki etki ve rollerinde apaçık görülmektedir. 
Bkz: Medaricu's-salikln 2 / 2 1 1 .  
Bunların hepsi hiçbir Müslüman'a kapalı değildir. 
Bid'atlerin zararları ve tehlikeleri hakkında herkesçe bilinen meşhur önder alimlerin pekço
ğu kitaplar telif etmişlerdir. 
Ancak, imamımız İbn Kayyim, "bid'at tevbesi kabul olunmayan bir günahtır" sözüyle, bid'at 
ehli bid'atinden tevbe edip onu bıraktığında tevbesinin kabul edilmeyeceği manasını kastet
memektedir. Onun kastı kesinlikle bu değildir. Çünkü küfür ve şirk bile, sahipleri onlardan 
tevbe edip doğru yola girdiklerinde Allah (c.c) tevbelerini kabul eder. Bu, İslam' da herkes
çe bilinen açık hususlardandır. İmam Münavi, "Şüphesiz Allah tevbeyi her bid'at sahibi
ne engellemiştir" hadisini şerh ederken, -ki bu hadis Silsiletu' l-Ehadlsi's-Sahlha'da 1620. 
hadistir- şöyle demiştir: "İhtecera, yani engelledi. Hacr, engellemek demektir. Beyhakl'nin 
rivayetinde ise hadis "ihtecebe: engelledi" ifadesiyle gelmiştir. Yine Beyhakl'nin başka 
rivayetinde de hadis "hacebe an kulli sahibi bid'atin" (tevbeyi her bid'at ehlinden perdele
miştir) ifadesiyle gelmiştir. Bid'at ehli , dünyaya meyletmeyen zahid ve ibadete düşkün abid 
biri olsa bile onun sonu çok tehlikelidir. Buradaki bid'atten kasıt kendi düşüncesiyle veya 
başkasına uyarak Allah'ın (c.c) zatı, sıfatları ve fiilleri hakkında gerçek dışı inançlar taşıması, 
bunlarda hakikate aykırı kanaatlerinin olmasıdır. Ölümü yaklaşıp ölüm meleğinin alnını 
gördüğünde içinde bulunduğu halden dolayı kalbi çarpar, kesin bir şekilde inandığı inanç
larının bir kısmının batıl olduğu gözünün önüne serilir ve bunların farkına varır. Bu ise onun 
diğer inançlarını da kaybetmesine veya onlarda şüphe etmesine yol açar. Ruhu, iman üzere 
sebat etmeden ve ona dönmeden önce çıkarsa o Cehennem ehlinden olur. " Feyzu'l-Kadir 
(2/ 200) .  
Ayrıca bkz: Medaricu's-salik1n (1/ 222, 223, 2 / 2 1 1 ) ;  Zadu'l-mead { 1/ 420); Miftahu dari's
seade s. 122 (Bid'at ehlinin tevbesi konusu için) ; İ ' lamu' l-Muvakki'ln, 1/ 502, 2 / 298 
(Bid'atlerin aslı için) ;  İğasetu' l-lehfan, 1 / 1 33, 213, 367, 298 (bu önemlidir) ,  el-Cevabu'l
Kafi s .216 (çok önemlidir) . .  

1227 Nur, 19 .  
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Çirkin şeylerin yayılmasını ve duyurulmasını sevenlerin durumu böyle olursa, 
yayma ve herkese duyurma işini üstlenenlerin durumu nice olur? Bu hareket
lerinde karşıyı düşünme ve iyiliğini isteme sözkonusu değildir. Yaptıkları İblis' e 
itaat ve onun yardımcılığını üstlenmektir. Tüm bunlar insanların ondan uzaklaş
maları ve istifade etrı;ıemeleri içindir. 

Kişinin günahları gökyüzüne ulaşacak kadar çok olsa bile Allah (c.c) katında, 
onları yayan bu kimselerin günahlarından daha küçüktür. Çünkü o kendisine 
zulmetmektedir. Allah'tan bağışlama diler ve tevbe ederse Allah (c.c) tevbesini 
kabul eder ve günahlarını sevaplara dönüştürür. Günahını yayanların yaptıkları 
ise mü'minlere zulmetme, kusur ve açıklarını araştırma ve onu rezil etmeye 
çalışma günahlarıdır. Allah (c.c) gözetlemektedir, kalplerdeki komplolar ve 
nefislerdeki hileler ona gizli kalmaz. 

Şeytan şerrin bu derecesinde aciz kaldığında kul ile bir sonraki derecede 
uğraşır. 

Dördücü derece: Bir araya geldiklerinde sahibini helak edebilecek küçük 
günahlardır. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Küçük görülen günah
lardan sakının; çünkü onun hali yeryüzünde bir çöle konaklayan kimselerin hali 
gibidir ki" buyurmuş ve özetle her birinin bir odun parçası getirip büyük bir ateş 
yakmalarını ve yemek pişirip kızartma yapmalarını örnek getirmiştir. 

Şeytan küçük günahları kula kolaylaştıra kolaylaştıra onları gözünde basit
leştirir. Sonunda, büyük günahları endişe ve korku içinde işleyen kişi bundan 
daha iyi halde olur. 

Bu derecedeki şerde de aciz kalınca şeytan onu bir sonraki dereceye taşır. 
Beşinci Derece : Hiçbir sevap ve günahı olmayan, ancak onunla meşgul 

olunduğunda sevaplardan mahrum kalınan mübahlarla meşgul etmek. 
Kul vaktine dikkat edip boşa harcamamaya çalışan, nefeslerinin değerini 

ve bunların bir gün gelip tükeneceğini bilen, karşılığının ise nimetler ve azaplar 
olduğu şuurunda biri olur ve şeytanını aciz bırakırsa, şeytan bir sonraki şerre 
geçer. 

Altıncı derece : Kulu büyük sevaptan mahrum etmek, daha sevaplı amelin 
sevabını kaçırmasını sağlamak amacıyla çok sevaplı ameli bırakıp daha az se
vaplı amelle oyalanmasını sağlamak. Şeytan ona daha az faziletli ameli emir ve 
teşvik eder, daha faziletlinin ve iyinin terkini içeriyorsa bunu onun gözünde güzel 
gösterir. 

İnsanlardan buna dikkat eden çok azdır. Birisi, içinde ibadet ve taatlerden 
birini yapmaya güçlü bir dürtü ve istek hissettiğinde onun taat ve ibadet oldu
ğunda şüphe etmez. Neredeyse hiç "bu davet ve dürtü şeytandandır" demez. 
Çünkü şeytan iyiliği asla emir ve tavsiye etmez. Bu yüzden onun iyi olduğunu 
düşünür ve "bu istek ve dürtü Allah'tandır" der. 
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O bunda mazurdur. Zira �eytanın tek bir şerre ulaştırmak veya hepsinden 
daha büyük, daha faziletli ve daha yüce bir amelden mahrum etmek için insana 
yetmiş tür iyiliği emir ve tavsiye ettiğini bilecek kadar bilgisi yoktur. 

Bu bilgiye ulaşmak ise ancak Allah' ın (c.c) kulun kalbine attığı bir nurla 
mümkündür ki o nurun sebebi kendini Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- ' in sün
netine uymaya vermek, Allah (c.c) katındaki amellerin dereceleri, en sevdiği, 
en hoşnut olduğu, kula en faydalı ameller ile Allah (c.c) , Resulü -sallallahu aleyhi 
vesellem-, kitabına en çok uyan, havassıyla ve avamıyla tüm mü'min kulların en 
faydasına olacak en güzel ameller hususunda titizlik göstermektir. Onu da ancak 
Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in varislerinden, ümmet arasındaki temsilci
lerinden ve yeryüzündeki halifelerinden olanlar bilirler. Bu insanların çoğuna 
kapalı olup akıllarından bile geçmez. Allah (c.c) lütfuyla kullarından dilediklerine 
ihsanda bulunur. 

Kul şeytanı bu altı derecenin tümünde aciz bırakırsa, bu defa şeytan her 
türlü eziyet, küfür, dalalet ve bid' atle itham, ona karşı uyarmak, onu söndürme 
ve sindirmek maksadıyla insan ve cin ordularını üzerine gönderir. Hedefi bu 
savaş sayesinde kalbinin duruluğunu giderip bulandırmak, aklını meşgul etmek, 
insanların ondan faydalanmalarını engellemektir. Onun işi artık, fesat kaynağı 
insi ve cinnl şeytanları gevşemeden ve bıkmadan üzerine göndermektir. O vakit 
m_ü'min harp zırhını giyer ve ölene kadar üzerinden atmaz. Ne zaman atsa esir 
edilir veya yaralanır. Böylece kul Allah'a (c.c) kavuşana kadar sürekli cihad içe
risinde olur. 

Bu konuyu düşün ;  önemini ve büyük faydasını tefekkür et. Onu insanları 
tartmada ve amelleri ölçmede kendine ölçü yap. Çünkü bu seni varlığın haki
katlerine ve mahlukatın derecelerine ulaştırır. Yalnız Allah'tan yardım dilenip, 
sadece O'na tevekkül edilir. 

Bu konuda sadece bu kısım olsaydı tefekkür eden ve kavrayan için yeterli 
olurdu. 

[Neden kalpler değil de göğüsler denmiştir ?] 

Allah' ın (c .c) "Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır" buy
ruğundaki sırrı düşün. Allah ( c .c) kalpler ( '-:" _,.ü) değil de göğüsler (JJ..l..+> ) demiştir. 
Göğüs (sadr) ; kalbin bulunduğu mekan ve alandır. Kalbe gelen şeyler oradan 
girer. Önce göğüste toplanıp, sonra kalbe geçer. Dolayısıyla orası kalbin koridoru 
mesabesindedir. Emirler, talep ve arzular da kalpten göğse çıkar, oradan bede
nin askerlerine dağılır. Bunu anlayan kişi Allah' ın (c .c) ''Allah, göğüslerinizdekini 
yoklamak ve kalplerin izdeki/eri temizlemek için (böyle yaptı) "1228 buyruğunu da 
anlar. 

1228 Al-i İmran 154. 
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Zira şeytan kalbin sahası ve evi olan yere girer ve kalbe atmak istediklerini ora
dan atar. O göğüste vesvese verir ve vesvesesi kalbe ulaşır. Onun için Allah (c.c) 
"şeytan ona (Adem 'e) vesvese verdi"1229 buyururken, "�1 ona" demiş, " :"""=-' onda" 
dememiştir. Çünkü mana "vesveseyi ona attı , ulaştırdı, o da kalbine girdi" dir. 

[ ı.>"wı9 �ı 1)-Q'daki ..,..... ' in neye müteallıktır?] 

Müfessirler Allah' ın (c .c) " ''ı,_,...UIJ �ı ırbuyruğundaki ır 'in neye müteal
lık/bağlı olduğunda ihtilaf etmişlerdir. 

Ferra ve bir grup alim: Bu, göğüslerine vesvese verilenlerin kimler olduklarını 
açıklayıcı olarak gelmiştir, demişlerdir. Mana: "Şeytan cinlerden ve insanlardan 
olan insanların göğüslerine vesvese verir" dir. Yani vesvese verilenler, insanlar ile 
cinler olmak üzere iki tür varlıktır. Dolayısıyla vesvese veren insanlar gibi cinler 
de vesvese verirler. 

Bu durumda <.Y'UIJ �l .:_r, marifeden sonra gelen bir mecrur olması sebebiyle 
hal üzere mansup olur. Bu Basralı dilbilimcilere göredir. Kufeli dilbilimcilerin 
görüşlerine göre ise "marifeden çıkmakla mansup olmuştur." Onların ifadesi 
aynen böyledir. Manası: Marifeye . sıfat olamayınca ondan ilişiği kesilmiş ve 
mahalli mansup olarak kalmıştır. 

Basralı dilbilimciler burada bir hal takdir ediyorlar. Yani "kfünine mine ' l
cinneti ve' n-nas: cinlerden ve insanlardan olarak. "  Bu görüş bir çok yönden çok 
zayıftır: 

Bir: Cinlerin cinlerin göğsüne vesvese verdiğine, insana girdiği ve 
damarlarında dolaştığı gibi cine de girdiğine dair hiçbir delil bulunmamaktadır. 
Bunu hangi delil göstermektedir ki ayetin ona hamli mümkün olsun? 

İki : Bu, lafız yönünden de çürüktür. Çünkü öncesinde "insanların göğüsleri
ne hep vesvese verip durandır" denmiştir. Nasıl olur da insanlar yine insanlar ile 
açıklanır. Zira buna göre mana şöyle olur: "Şeytan insanların göğüslerine vesvese 
verir; cinlerden ve insanlardan olan o insanlara, veya (hal dersek) cinlerden ve 
insanlardan oldukları halde . "  Peki "İnsanların göğüslerine, ki onlar insanlardan 
ve başkalarındandır" denebilir mi? Bu caiz olmadığı gibi kullanım açısından da 
fasih değildir. 

Uç: Bu durumda insanlar; cinler ve insanlar olmak üzere iki kısma ayrılmış 
olurlar ki bu doğru değildir. Çünkü bir şey kendisinin kısmı olamaz. 

Dört: Cinler hiçbir şekilde "insanlar" kelimesi ile ifade edilmez. Bu ne aslını 
oluşturması, ne türevi oluşu ne de kullanım itibariyle müml mdür. İnsan kelimesi 
hiçbir şekilde buna kabil değildir. Çünkü cin kelimesi gizlenme manasına gelen 

1229 Taha: 120. 
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" ictinan" dan türemedir. Zira beşer onları göremez, aralarında perde vardır. Zaten 
onlara cin adı verilmesi de bu sebeptendir. Araplar mesela; "cennehu'l-leylu, 
ecennehu' l-leylu : onu gece/karanlık kapladı" , "ecenne' l-meyyite: ölüyü defnetti" 
derler. Şair: 

Ali, Abbas ve Ebu Bekir ailesinin toprağa verdiği (4-1 ) ,  
Ölüden sonraki ölü için ağlama. 

demiştir. Kastı Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' dir. Cenin C.:r-�-} de 
bu köktendir (çoğulu: L�I) .  Annesinin karnında gizli kaldığından dolayı bu isim 
verilmiştir. Allah (c .c) "�L+-1 Lı� ı.İ �i �1 �ı_;' (. . ve siz annelerinizin karın
larında ceninler idin iz) buyurmuştur1230. Savaşçının düşman silahına karşı si
per ettiğinden dolayı sipere/kalkana da (aynı kökten gelme) "�"denmiştir. 
Cennet (bahçe} de aynı köktendir. Çünkü içine giren kişi ağaçlardan dolayı 
görünmez. Sığınak ve barınak (aynı zamanda kalkan} manasına gelen ".,:�" ye 
böyle denmesi de insanı ok ve silaha karşı korumasındandır. Mecnuna da aklının 
örtülü olmasından dolayı bu isim verilmiştir. 

[en-Nas kelimesinin kökü ] :  

Nas'a gelince; onunla ins arasında hem lafız hem mana yönünden ilişki 
vardır. Aralarında bir de orta derecede bir kök/türev ortaklığı vardır ki, bu, 
kelimenin farklı türevlerinin aynı manaya dönmesi demektir. 

ins de insan da, görme ve hissetme manasına gelen "lnas"tan türemedir. 
Allah' ın (c .c) "İ).; ;):JI �� ,y ._,..;i" ( (Musa} Tur tarafından bir ateş gördü . ) 1231 
buyruğu ile "İ..ı...:.J r+-" �i Lı\j " (Eğer onlarda (yetim çocuklarda) akılca .bir 
olgunlaşma görürseniz) "rı -yani hisseder ve görürseniz- buyruğundaki gibi . işte 
insana "!nas" olunduğundan, yani gözle görüldüğünden dolayı insan denmiştir. 

Nas ( insanlar} kelimesi hakkında da iki görüş vardır: 

Bir: Nas kelimesi, enise kelimesinden, harflerin yerleri değiştirilmek sliretiyle 
türetilmiştir. Bu uzak bir ihtimaldir. Çünkü aslolan harflerde yer değiştirmenin 
olmamasıdır. 

İkinci görüş, -ki doğru olan budur-: Nas kelimesi sürekli hareket manasına 
gelen neves'ten türemedir. İnsanlara nas denmesi görünen ve görünmeyen 
hareketlerinden dolayıdır. Bu Haris (çiftçi, ekip biçen) ve Hemmam (niyet 
ve karar sahibi) isimlerine benzer. Nitekim bunlar, Rasulullah -sallallahu aleyhi 
vesellem- 'in "En doğru isimler Haris ile Hemmam'dır" buyurduğu gibi, en doğru 

1230 Necm: 32 . 
1231  Kasas, 29. 
1232 Nisa, 6. 
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isimlerdendir. Çünkü her bir kimse her işinde, ilk adım olan "niyet ve karar" 
ile sonu olan biçmeyi mutlaka yapar. Dolayısıyla herkes karar verir ve yapar. 
Yapmak ve ona niyetlenmek beden ve kalbin iki faaliyetidir ki neves'in manası 
da budur. 

Nas'ın aslı nevestir. Vav, kendisi harekeli, öncesi fetha olunca elife dönüş
müştür. 

Nas hakkındaki iki meşhur görüş bunlardır. 

Bazılarının, "Nas nisyandan türemedir. İnsan, nisyanından/unutmasından 
dolayı bu ismi almıştır. İnsanlara da nas denmesi onların unutmalarındandır" 
görüşünün ise , hiçbir hakikat payı yoktur. "NCm, sin ve ya" harflerinden oluşan 
nisyan; "nün, vav ve sin" harflerinden oluşan nas' ın neresindedir, "hemze, nün 
ve sin" harflerinden oluşan ins'in neresindedir? 

İnsan ise hemze, nün ve sin harflerinden fi'lan vezninde olup sonundaki elif 
ve nün ziyadedir. Onda bundan başkası olmaz. Çünkü arapçada ensene diye 
bir fiil yoktur ki, insan, if'al veznindeki ismi olsun. Başındaki elif ve nun'un da 
ziyade olması mümkün değildir. Çünkü arapçada infeal vezninde bir isim yoktur. 
Dolayısıyla fi'lan'm üns'ten geldiği kesinlik kazanmaktadır. 

İnsan kelimesi nesiy' den türeme olsaydı insan değil nisyan denirdi. 

Şayet: İnsan' ın aslı ,  "Leyletun idhiyan: aydın gece" misali, if' ilal vezninde 
insiyan olup, sonra kolaylık için ya harfi hazfedilmiş olamaz mı? denirse; 

Cevap: Olamaz; çünkü hem arapçada if' ilal vezninde hiçbir kelime yoktur, 
hem ya sebepsiz yere hazf edilmez, hem de bu benzeri bulunmayan bir iddiadır. 
Bunların tümü geçersizdir. Kaldı ki "nas"ın aslının "ünas" olduğu ve baştaki hem
zenin atılarak nas yapıldığı da söylenmiş, buna şairin şu sözü delil getirilmiştir: 

�WI ı..f"t;lJI .)s- � �WI Lı! Ölümler gafil insanlara ansızın gelirler. 

Şüphesiz nas, feal kipindedir ve onda da bundan başkası kesinlikle olamaz. 
Nas'ın aslı ünas ise bu da onun enise'den türediğinin en kuvvetli delilidir. Böy
lece nas türev itibariyle tamamen insan gibi olur. Bu görüşe göre de nas, al (JL�) 
kipinde olur; çünkü bu neves'ten türemedir. 

Zayıf görüşe göre ise vezni fela' (t_?IJ) olur; çünkü o nesiye'dendir ve lam' ı  
ayn' ın yerine taşınmış ve fela' kipinde nas olmuştur. 

Özetle; nas ademoğullarının ismi olup kapsamında cinler yer almazlar. Dola
yısıyla "mine'l-cinneti vennasi: cinlerden ve insanlardan" ifadesi, "fi sudOri'n-nas: 
insanların göğüslerinde" nin beyanı olamaz. Bu açıktır, hiçbir kapalılık yoktur. 

Şayet: Böyle olmasında sakıncalı hiçbir durum yoktur; zira "İnsanlardan 
bazı adamlar cinlerden bazı adamlara (rical) sığınıyorlardı" ayetinde olduğu gibi, 
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cinlerden "rical: adamlar" diye bahsedilmiştir. Onlara adam dendiğine göre in
sanlar da denebilir, denirse; 

Deriz ki : Zaten, bu ayet-i kerimedeki "nas: insanlar"dan cinler ile insanların 
kastedildiğini söyleyenleri yanıltan da bu olmuştur. 

Ama cevabı şudur: "Rical: adamlar" kelimesi cinler hakkında, mukabilin
de insan erkeklerin zikredilmesi münasebetiyle, istisnaen kullanılmıştır. Bu ise 
"nas: insanlar" ve "rical: adamlar" kelimelerinin onlar hakkında her halükarda 
kullanılabilecekleri anlamına gelmez. Sen "taştan bir insan" veya "odundan bir 
adam" gibi şeyler söylediğinde, bu, taş ve odun kelimelerinin insanlar ve adam
lar hakkında devamlı kullanılabilmelerini gerektirmez. Çünkü "nas: insanlar" ve 
"cinne: cinler" iki karşıt türdür. "İns: insanlar" ve "cinn: cinler" de öyledir. Allah 
(c.c) bunları farklı şeyler olarak kullanarak "Ey cinler ve insanlar topluluğu"1233 
buyurmuştur. Benzeri Kur'an-ı Kerlm'de pek çoktur. Bunun gibi "insanlardan 
ve cinlerden" ifadesi de bunların her birinin diğerinden farklı türler olmalarını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla biri diğeri içinde yer almaz. Erkekler ve cinler ise 
farklıdır. Çünkü bunlar karşılıklı iki isim olarak kullanılmamışlardır. Zira "insanlar 
ve cinler" denir, ama "cinler ve adamlar" denmez. 

Bu durumda ayet-i kerime, cinlerin, "nas: insanlar" kapsamına girmediğine 
dair en açık delildirler. Çünkü cinler ile insanlar karşıt/farklı iki isim olarak zikre
dilmişlerdir. Böylece biri diğerinde yer almaz. 

Dolayısıyla doğru olan ikinci görüştür. Yani "cinler ve insanlardan" , "vesve
se verenler" in kim olduğunu açıklayıcıdır. Böylece vesvese verenin insanlar ve 
cinler olmak üzere iki tür olduklarını; insanların göğüslerine hem cinlerin hem 
insanların vesvese verdiğini beyan etmiştir. 

Böylece vesvese verenler iki türdür. Çünkü vesvese kalbe gizlice bir şeyler 
atmaktır. Bu da cinler ile insanların ortak oldukları bir husustur. Tek farkları in
sanın kulak yoluyla vesvese vermesi, cinin ise buna ihtiyaç duymamasıdır. Çün
kü cin insanın içine girer ve kanın damarlarda dolaştığı gibi dolaşır. Bazen de 
insana gözükerek kulağına vesvese verdiği de olur. Nitekim Sahih-i Buharl'de, 
Urve'nin Aişe' den -radıyallahu anh- nakliyle yapılan rivayette Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Melekler Anan' da -ki "anan" bulut demektir
yeryüzünde olacakları konuşurlar. (Bazı) şeytanlar da bunlardan bir cümle kapar 
ve testiye bir şey boşaltır gibi onu kahinin kulağına boşaltırlar. Onlar da kendile
rinden yüz yalan katarak söylerler" 1234 

1233 Rahman, 33. 
1234 Bunu Buhari, Sahih' inin dört yerinde rivayet etmiştir. Ancak sonundaki "kendilerinden" 

kısmını bulamadım.  Bk: Sahih-i Buhar!, Kehanet ( 10/ 227 ) ,  Kavlu'r-raculi lişşey' i ( 10/ 61 1 ) ,  
Kıraatu'l-facir ( 13/ 545), bed'ul-halk (6/ 389) (Hadis no: 3288) .  Hadisi Müslim de  rivayet 
etmiştir: Selam (5/ 83 ) .  Ancak İbnu'l-Esir, Camiu'l-usul'de (5/ 63) bu rivayete işarette bu
lunmuştur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. 
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İşte bu bir vesvesedir ve şeytanın onu kulak yoluyla atmasıdır. 

İnsi ve cinni şeytanların vesvese konusunda müşterek olmalarının benzeri 
şeytani vahiydeki müştereklikleridir. Allah (c.c) "Böylece biz, her peygambere in
san ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı 
sözler fısıldarlar. " buyurmaktadır1235. 

Şeytan batıllarını insana fısıldadığı gibi insan da fısıldar. Dolayısıyla şeytan 
insanlarla ve şeytan cinler hem şeytani vahiyde hem vesvesede ortaktırlar. 

Buna göre birinci görüştekilerin getirdikleri tüm problemler ve gelişigüzel id
dialar ortadan kalkmaktadır. Ayet-i kerime şeytanların iki türü olan insi şeytanlar 
ile cinni şeytanların şerrinden sığınmaya delalet etmektedir. Birinci görüşe göre 
bu sadece cinni şeytanlardan sığınma olur. Bunu iyi düşün. Çünkü çok nefis bir 
noktadır. 

Bunlar Allah' ın (c .c) bu iki surenin (Felak ile Nas) bazı sırları hakkında ko
nuşmayı nasip ettiği bir lütfudur. Hamd ve minnet ancak O' nadır. Allah'tan (c.c) 
bu tarzda bir tefsir yazmaya yardım etmesini umarım . Zira bu Allah'a zor gelmez. 
Hamd alemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Bu iki sure hakkındaki konuşmamıza 
faydalı bir kaideyi zikrederek son verelim. 

FAYDALI BİR KAİDE: ŞEYTANA KARŞI KORUMALAR. 

Kulun şeytandan korunmak, şerrini def etmek ve kendisini sağlam bir 
korumaya almak için tutunacağı vesileler on şeydir. 

Birinci Koruma: Şeytandan Allah'a (c.c) sığınmak. Allah (c.c) "Eğer şey
tandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah 'a sığın. Çünkü 
asıl işiten ve bilen O'dur"1236 buyurmuştur. Başka bir yerde de " . . .  Çünkü o 
işiten, bilendir"1237 buyurmuştur . .  Daha önce geçtiği üzere buradaki işitmekten 
kasıt genel manada işitme değil, duaya icabet etme manasındaki işitmedir. 

Kur'an' ın sırlı ifadesi üzerinde bir düşün! Nasıl da Fussilet suresinde 
nitelik ve olayı sahibine vurgulu biçimde nisbet eden ve sadece ona mahsus 
olduğu manasını katan "huve:o" lafzını getirmiş ve "semi' : işiten" ve "baslr" : 
gören" i başına EL tarif takısı getirerek marife yapmıştır. Çünkü makam bunu 
gerektirmektedir. Makamın gerektirmediğinden de bunu A'raf suresinde terk 
etmiştir. Çünkü Fussilet suresindeki Allah' a sığınma emri nefse en zor gelen 
şeylerden biri olan "kötünün kötülüğüne iyilikle karşılık verme" den sonra 
gelmiştir. Bu, ancak sabır sahiplerinin yapabildiği, Allah' ın (c.c) bulunduğu gibi, 
ancak "büyük nasip sahibi kimselerin kavuşturulduğu" bir haslettir. 

1235 En'am: 1 12 .  
1236 Fussilet, 36 .  "ı<>_,.wı �ı T" ,,+" 
1237 A'.raf: 200. "� � .,_;!·'· 
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Şeytan, insanın bunu yapmasına olanak tanımaz. Aksine bunu zillet ve 
acziyet olarak gösterir, adamlarını musallat ederek intikam almaya çağırır ve 
gözünde süsler. Bunu başaramazsa ondan yüz çevirmeye, kötülük veya iyilik 
yapmamaya çağırır. Kötüye iyilikle karşılık vermeyi ise sadece şeytana karşı 
gelen, Allah (c.c) ve katındaki mükafatı dünyevi hazlarının önüne geçiren kişi 
tercih eder. İşte makam vurgu ve hararetle teşvik makamı olduğundan onda 
"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a  
sığın. Çünkü asıl işiten ve bilen O' dur" buyruldu. 

!\raf sGresinde ise Allah cahillerden yüz çevirmeyi emretti . Onda kötülüklerine 
iyilikle karşılık vermek yoktur, sadece yüz çevirme vardır. Bu ise nefislere zor 
değildir, kolaydır. Şeytanın bunu engellemedeki istek ve gayreti kötülüğe iyilikle 
karşılık vermedeki aşırı isteği kadar değildir. Bu yüzden de Allah (c.c) : "Eğer 
şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. 
Şüphesiz O işiten ve bilendir" buyurmuştur1238. 

Daha önce, bu iki ayet ile Mü'min suresindeki "Allah 'a sığın; çünkü asıl işiten 
ve gören O' dur" 1239 ayeti arasındaki fark geçti. 

Sahih-i Buharl'de, Adiyy b. Sabit ' in Süleyman b. Sard'den şu rivayeti 
yer almaktadır: Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in yanında oturuyordum ve 
iki adam birbirlerine sövüyorlardı. Birinin yüzü kızardı ,  damarları şişti. Bunun 
üzerine Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Gerçekten ben öyle bir kelime 
biliyorum ki onu söyleseydi içinde bulunduğu bu hal ondan giderdi; "Euzü 
billahi mineşşeytanirracim" deseydi, bu hali ondan giderdi" buyurdu1240. 

İkinci Koruma: Felak ve Nas surelerini okumak. Zira bunların şeytanın 
şerrinden kurtulup Allah' ın kalesine girme, şerrini def edip koruma altında 
olmada müthiş etkileri vardır. Bu yüzden Rasô.lullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Sığınanlar bu ikisi gibisiyle sığınmamışlardır" buyurmuştur. Daha önce geçtiği 
üzere Rasô.lullah -sallallahu aleyhi vesellem- de her gece yatarken bunlarla Allah'a 
sığınırdı ve Ukbe'ye de her namazın arkasında bunları okumasını emretmişti. 
Yine daha önce geçtiği gibi şöyle buyurmuştu: "Kim bu ikisini İhlas suresiyle 
birlikte akşamladığında üç defa ve sabahladığında üç defa okursa, bunlar her 
şeye karşı ona yeter" 1241 . 

Üçüncü koruma: Ayetelkürsi 'yi okumak. .1uhammed b. Sirin' in Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste o şöyle demiştir: Allah 
Resulü bana Ramazan zekatını toplama görevini vermişti. Birisi gelerek yiyecekten 
avuçlamaya başladı. Onu tutup "Seni kesinlikle Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-

1238 Nraf, 200. 
1239 Mü'min, 56. 
1240 Buhar!, Edeb, ( 10/ 479, 480) ; Müslim, Birr ve Sıla, (5/ 469) .  
1241 Felak suresinin başında geçti . 
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'e götüreceğim" dedim . . .  hadisin devamında Ebu Hureyre -radıyallahu anh- şöyle 
demektedir: Sonra bana: "Yatağına vardığında A.yetelkürsi'yi oku. Zira Allah 
(c.c) katından bir koruyucu senden hiç ayrılmaz ve sabaha kadar sana hiçbir 
şeytan yaklaşmaz" dedi, dedim. Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Kendisi 
yalancı olduğu halde sana doğru söylemiş. O şeytandır" buyurdu1242. 

inşaallah bu değerli ayetin şeytandan ko�umadaki büyük etkisinin ve 
okuyanını korumasının sırrını, Allah' ın (c .c) yardım ve inayetiyle bu sure, sırları 
ve hazinelerine ayıracağımız özel bir yazıda ele alacağız. 

Dördüncü koruma: Bakara suresini okumak. Zira Sehl b. Abdullah' ın Ebu 
Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği sahih bir hadiste Rasulullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Evlerinizi kabirlere dönüştürmeyin. Bakara 
suresinin okunduğu eve şeytan kesinlikle girmez" 1243 

Beşinci koruma: Bakara suresinin sonu (A.menerrasulü ) .  Zira Ebu Mes'ud 
el-Ensari' nin rivayetiyle gelen sahih bir hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem
"Her kim her gece Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okursa bunlar ona yeter" 
buyurmuştur1244. 

Tirmizi"nin Nu'man b .  Beşir kanalıyla rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah (c.c) mahlukatı yaratmadan 
iki bin · yıl önce bir kitap yazdı ve ondan Bakara suresinin sonunu oluşturan 
iki ayet indirdi. Bu ayetler hangi evde üç gece okunursa oraya hiçbir şeytan 
yaklaşamaz." 1245 

Altıncı koruma: Mü'min/Gafir suresinin ilk üç ayetini Ayetelkürsi ile birlik 
te okumak. Tirmiz!'deki Abdurrahman b. Ebi Bekir'!n Ebu Melike' den, onun Zü
rare b. Mus'ab'tan, onun Ebu Seleme' den, onun da Ebu Hureyre'den -mdıyallahu 
anh- yaptığı rivayette , o, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in şöyle buyurduğunu 
söylemiştir: "Her kim sabahladığında (Firavun'un sarayındaki) mü'min kıssası
nın geçtiği ve Ha m!m ile başlayan sureyi (Mü'min/Gafir suresini) "ileyhi' l-mastr" 
e kadar (üçüncü ayetin sonu) , bir de Ayetelkürsi'yi okursa bunlar sayesinde ak
şama kadar korunur. Kim bunları akşam okursa bunlar sayesinde sabaha kadar 
korunur" 1246 . Ravilerden Abdurrahman el-Melik! hakkında hafızası yönünden bir 

1242 Buhar!, Vekalet'te muallak olarak rivayet etmiştir (Fethu'l-Barl 4 / 568, 569) .  Ayrıca bkz: 
Camiu'l-Usul (8/ 477). 

1243 Bu Tirmizl'nin Fezailu' l-Kur'an'daki (5/ 145) rivayetidir. Bunun için "Hasen, sahihtir" de
miştir. Bunu ayrıca Müslim, Salatu' l-musafirln'de (2/ 437) rivayet etmiştir. 

1244 Buharı, Fezfülu'l-Kur'an, (8/ 672) ;  Müslim, Salatu'l-musafirin, (2/ 457) .  Hafız İbn Hacer, 
Fethu'l-Barl'de: "Ona yeter' in manası, uzun uzadıya Kur'an okuyarak kıldığı gece namazı 
yerine geçer" demiştir. 

1245 Sünen-i Tirmizl, Fezailu' l-Kur'an (3/ 4) ;  Hakim ( 1/ 562). Hakim bunun sahih olduğunu 
kaydetmiş, Zehebi de muvafakat etmiştir. 

1246 Zayıftır. Tirmizl, Fezfülu'l-Kur'an'da (5/ 145) rivayet etmiş ve "garib bir hadistir" demiştir. 
Darimi de aynı şekilde İbn Ebi Bekr el-Meliki kanalıyla rivayet etmi�tir (2/ 323). Ayrıca bkz: 
et-Tehzib (6/ 146). 
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takım olumsuz şeyler söylenmiş olsa da hadisin Ayetelkürsi'yi okuma hakkın
da şahidleri (mana itibariyle destekleyici başka hadisler} bulunmaktadır. Hadis 
garip olmakla birlikte Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem-' in söylemiş olma 
ihtimali vardır. 

Yedinci korunma: Yüz defa "y.J �ı...".J I .JJ .�.,L.J I .J . .J �_r. � • .ı.,...J .uıl �) -..lj � 
_r...ı..i .. u::-! J.S' c.J.s-" demek. 

Nitekim Sahih-i Buhar! ve Sahih-i Müslim'de yer alan, Ebu Bekir'in azatlı 
kölesi Süma'nın Ebu Salih' ten, onun Ebu Hureyre'den -radıyallahu anh- rivayetiyle 
gelen hadiste Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Her kim "La 
ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehu' l-hamdu ve huve ala 
kulli şey'in kadir: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tektir ve hiçbir ortağı yoktur. 
Mülk yalnız O'nun, hamd sadece O'na mahsustur. O her şeye kadirdir" derse on 
köle azad etmiş gibi olur. Ona yüz sevap yazılır, yüz günahı silinir. Bu onun için 
akşama kadar şeytandan bir koruma olur. Daha fazlasını yapan hariç, hiç kimse 
onun yaptığından daha faziletli bir amel işleyemez." 1247. Bu yararı büyük, faydası 
çok ve Allah' ın (c .c) kolaylaştırdıkları için kolay ve basit bir korunmadır. 

Sekizinci koruma: Allah' ı  (c.c) zikretmek. Bu şeytandan korunmanın en 
faydalı yollarındandır. 

Nitekim Tirmizl'nin Haris el-Eş'ari'den -radıyallahu anh- rivayet ettiği bir hadis
te Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Allah Zekeriyya (a.s) ' ın 
oğlu Yahya'ya (a.s) şu beş şeyi yapması ve israiloğullarına yapmalarını emret
mesi için emir verdi .  O ise yavaş davranır gibi oldu. Bunun üzerine İsa: "Allah 
(c .c} sana beş şeyi yapmanı ve yapmaları için israiloğullarına emretmeni emretti. 
Onları ya sen emredersin, yoksa ben emrederim" dedi . Yahya: Sen benden önce 
yapacak olursan yerin dibine geçirilmekten veya azap edilmekten korkarım, dedi 
ve insanları Beyt-i Makdis'te topladı. Beyt-i Makdis insanlarla tıklım tıklım doldu. 
Yahya (a.s) şöyle dedi: Allah (c.c) bana beş şeyi yapmamı ve size yapmanızı 
emretmemi emretti. Bunların ilki Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak 
koşmamanızdır. Allah'a ortak koşanın durumu has malıyla, altın veya gümüşle 
bir köle satın alan adamın durumuna benzer. Adam köleye: İşte şu benim evim, 
şu da işim . İşini yap ve bana ver, dedi .  O da işi yapıyor ve başkasına veriyor. 
Sizden kim kölesinin böyle olmasına rıza gösterir? Allah (c.c) size namazı emretti. 
Namaz kılarken de sağa sola bakmayın . Zira Allah (c .c) , kul yüzünü sağa sola 
çevirmedikçe yüzünü kulundan ayırmaz. 

Allah (c .c) size oruç tutmayı emretti . Bu kimsenin durumu da içinde misk ke
sesi bulunan kişinin durumuna benzer. Etrafında insanlar vardır ve hepsi de bu 
kokudan hoşlanırlar- veya: kokusu hoşlarına gider-. İşte oruçlunun ağız kokusu 
da Allah (c .c . )  katında misk kokusundan daha güzeldir. 

1247 Buharı, Daavat, ( 1 1/ 204) ;  Müslim, Zikr, (5/ 546). 
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Allah (c.c) size sadakayı emretti . Onun misali de düşmanın esir aldığı şu 
adama benzer. Ellerini boynuna bağlarlar ve boynunu vurmak üzere getirirler. 
Onlara "Elinizden kurtulmak için size az-çok bir şeyleri fidye vereyim" der, sonra 
fidye verip kendisini onlardan kurtarır. 

Allah (c .c) size bir de Allah (c.c . ) ' ı  daima zikretmenizi emretti . Bu kimsenin 
durumu da düşmanın hemen ardından hızla takip ettiği , ondan kaçıp sağlam bir 
kaleye sığınan ve kendisini ondan güvenceye alan kimsenin durumuna benzer. 

Kul da öyledir; kendisini şeytandan ancak Allah' ı  (c .c . )  zikretmekle koru
yabilir. " RasOlullah -sallallahu aleyhi vesellem- (devamla) şöyle buyurdu: "Ben de 
size Allah' ın (c. c . )  bana emrettiği beş şeyi; işitmek, itaat etmek, cihad, hicret ve 
cemaati emrediyorum.  Her kim cemaatten (İslam ümmetinden) bir karış uzak
laşırsa, İslam bağını boynundan atmış olur. Cemaate tekrar dönerse başka. Kim 
cahiliyye davası güderse (özelde ırkçılık, genelde İslam dışı tüm sistemleri dava 
edinirse) o Cehennemlik kimselerdendir" Bir adam: "Namaz kılsa da oruç tutsa 
da mı?" dedi. "Namaz kılsa da, oruç tutsa da! Ey Allah' ın kullan! Siz, size Müs
lüman ve mü'min adını veren Allah'ın davasına çağırın ."  Buyurdu1248. Tirmizl: 
"Bu hasen, sahih, garib hadistir. Buhar!: Haris el-Eş'ari sahabi olup rivayet ettiği 
başka hadisler de vardır, dedi" demiştir. 

Hz . Peygamber -sallallahu aleyhi vesellem- bu hadiste kulun kendisini şeytandan 
ancak Allah ' ı  zikretmekle korunacağını ifade etmiştir. Bu aynen Nas suresinin ifa
de ettiği manadır. Zira Allah (c.c) orada şeytanı hannas diye nitelemiştir. Hannas; 
kul Allah' ı (c .c) zikrettiğinde geri kaçan, sinip kabuğuna çekilen demektir. Demek 
ki kul kendisini şeytandan Allah' ı  zikretmek kadar güçlü bir şeyle koruyamaz. 

Dokuzuncu koruma: Abdest ve namaz. Bu kişiyi koruyan en büyük koru
yuculardandır. Özellikle de çok öfkelendiğinde ve şehveti galeyana geldiğinde. 
Çünkü bunlar ademoğlunun kalbinde yanan bir ateştirler. Nitekim Tirmizi'nin 
Ebu Said el-Hudri' den -radıyallahu anh- rivayet ettiğine göre RasOlullah -sallallahu 
aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin !  Öfke ademoğlunun kalbindeki 
bir ateştir. Gözlerinin kırmızılığını ve damarlarının şişmesini görmez misiniz? Her 
kim böyle bir şey hissederse hemen yere yapışsın (otursun)" 1249 

1248 Tirmiz!, Emsal' de rivayet etmiş ve "hasen-garip hadistir" demiştir (5/ 136) . Ayrıca bkz: es
Sünne (2/ 496) .  

1249 Tirmiz!, Fiten'de rivayet etmiş (4/ 419, 420) ve "hasen-sahih'tir" demiştir. Senedinde Ali b. 
Zeyd b .  Ced'an vardır ki, Takrib'de belirtildiğine göre o zayıftır. Tuhfetu'l-Ahvezi yazarı :  O, 
Tirmiz! nezdinde saduktur, demiştir (6/ 432) .  Bunu Hakim de rivayet etmiş ve şöyle demiş
tir: "Hadis, bu ifade ile sadece Ali b.  Zeyd b. Ced'an'ın Ebu Nadra'dan rivayetinde vardır. 
Buhar! ve Müslim ise Ali b. Zeyd'in hadislerini rivayet etmemişlerdir. Zehebi ise: "Hadisi 
salihtir (fena değildir) demiştir" . Bunu İbn Mace de kısa haliyle (Hadis no: 4000) rivayet 
etmiştir. Hadis, Sahih-i Müslim'de, Rikak kitabında, Şu'be'nin Ebu Mesleme'den, onun Ebu 
Nadra'dan rivayetiyle zikredilmiştir (5/ 582) .  
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Başka bir hadiste de "Şeytan ateşten yaratılmıştır ve ateş ancak su ile sön
dürülür. " Buyrulmuştur1250. Bu yüzden kul, gazap ve şehvet ateşini abdest ve 
namazdan daha etkili bir şeyle söndüremez. Çünkü o ateştir ve onu abdest sön
dürür. Namaz da huşuyla ve Allah' a  (c.c) içten yönelerek kılındığında bunların 
izini tamamen siler. Bu, tecrübesi delile gerek bırakmayacak bir şeydir. 

Onuncu koruma: Lüzumsuz bakma, konuşma ve yemeyi, insanlarla içli 
dışlı olmayı terk etmek. Çünkü şeytan ademoğlu üzerinde ancak bu dört yolla 
hakimiyet kurar ve maksadına ulaşır. Çünkü bir şeye gereksiz yere bakmak on
dan hoşlanmaya, bakılan şeyin resminin kalbe inmesine, kalbin onunla meşgul 
olup onu elde etmeyi düşünmesine yol açar. 

Dolayısıyla fitneye götüren ilk adım gereksiz bakıştır. Nitekim Müsned'de 
geçen bir hadiste RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Bakış, İblis' in zehirli okla
rından bir oktur. Onun için kim Allah (c .c) için gözünü sakındırırsa Allah (c.c) 
ona, kendisine ulaşana kadar duyacağı kalbinde hissedeceği bir tatlılık verir. " 
Buyurmuştur1251 . RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- (farklı ifadelerle söylemişse) 
bizzat söylediği gibi .  

Bu yüzden büyük olayların hepsi lüzumsuz bakıştan ileri gelir. Nice tek bir 
bakış, bir değil çok pişmanlıklar doğurmuştur. Şairin söylediği gibi: 

Tüm olayların-felaketlerin başlangıcı bakıştır. 
Ve çoğu yangınlar küçük bir kıvılcımdan . 
Nice bakışlar sahibinin kalbini parçalar. 
Yaysız ve kirişsiz gelen (kör) okun öldürmesi gibi. 
Başkası da şöyle der: 
Ne vakit bakışını kalbinin gözcüsü olarak gönderdinse. 
Gördüklerin seni yorup bitkin düşürdü. 
Ne gördüğünün tamamına ulaşma gücüne sahipsin. 
Ne de bazısı için sabredebilmektesin. 
Mütenebbi şöyle der: 
Göz ucu bakışının kendisine ölüm getirdiği benim. 
Maktul katilin kendisi iken, dava açılan kim? 
Şu beyitler de bana ait: 
Ey bakış oklarını gayretle atan atıcı! 

1250 Ebü Davud, Edeb'te (4786); Ahmed b. Hanbel 39 / 7 1 .  
1251 Zayıftır. Buradaki Müsned'den kasıt Kudfü'nin "Şihab Müsnedi" dir ( 1/ 195) .  Bunu Hakim 

de rivayet etmiş (4/ 313, 3 14) ve sahih olduğunu söylemiştir. Ancak Zehebi "İshak zayıftır. 
Abdurrahman da Vasıflı olandır. Muhaddisler onu zayıf kabul etmişlerdir" diyerek tenkit 
etmiştir. Bkz: Silsiletu'l-Ehadisi'z-Zaife (Hadis no: 1065) .  
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Attığınla ölen sensin; sakın vurma hedefi. 
Ey bakışını şifa bulmak için gönderen. 
Sakın; çünkü getireceği felakettir onun. 
Ölümle gelen bir şifa işittin mi hiç sen? 
Ey nefesini güzellikten eser bulunmayan, 
O çirkinliklerden bahsetmekte bitiren! 
Ey ömrünü akılsızca böylesi şeylerde tüketen! 
Bilseyin ömrün kıymetini, heba etmezdin sen . 
Ey bu yaşamın hayati öneme sahip güzell iğini ,  
Yağmalanmış, acı ve rüya gibi hayata değişen !  
Vallahi , büyük b ir  aldanışla aldandın; bu aktini gözden geçirseydin, 
Aldanmaz, hüsrana uğramazdın. 
Ey, tamamı bulanık yaşamın sözümona saflığına gelen. 
Yalan olmayan saf kaynak önündedir senin. 
Ey karanlıkta gece odunu toplayan, 
Helaka yaklaştıran nice felaketler için . 
Çocuktun yaşlandın, ama yaşamın hala çocukça. 
Ömrün eğlence ile oyun arasında tükendi. 
N ihayet ömür güneşinin batma vakti geldi. 
Doğu ufkundaki cılız ışık henüz batmadı. 
Kim kazandıysa, menzile vuslatla kazandı .  
Ufkundaki gecenin ve bulutun karanlıkları dağılıp gitti. 
Dünya veda etmişken, neden geride kaldın böyle? 
Rab binin elçileri (ölüm melekleri) arayıp buldular! 
Delice sevdiklerinin bulunduğu kafile geçip gitti. 
Bu diyarlarda ne bir ev kaldı, ne bir yaşam arzusu. 
Öyleyse ey toprağın solduracağı sen; koy yere yanağını, 
Ve söyle asırlar boyu her aşk ehlinin sözlerin i : 
Meyye'nin dolaştığı duvarla çevrili konaklar. 
Senin harap evinden daha hoş gelmiyor ona. 
Bana bakanların kan gibi kırmızı yanakları da, 
Senin solgun yanaklarından daha hoş değil ! 
Kavuşmanın yaklaştığı günlerde, 
Sevdiği ve alıştığı evler vardı. 
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Bu evler ona her gözüktüğünde, 
Suyun dik yamaçtan akışı gibi koşardı. 
Özlemi, onunla sözleşme anılarını canlandırdı. 
Kalp onu unutmaya çağırsa, kabul etmez ki. 
Öyledir . . alıştığı nice evler vardır dünyada da. 
Ondan başka hiçbir arzusu da yoktur. · 
Çadırlarda seni dinleyecek bir aşk ehli yok ki. 
Aşkın hallerinden açtığında (anlayıp) seni rahatlatsın. 
Artık tek başına ol, garibane. 
Ve gece karanlığında gece yolculuğu yap, 
Yolunu ateş ve odunla değil, 
Hoş kokunun esintisiyle bul! 
Çekingenlik ve acziyetin bulunduğu her şeye düşmanlık besle. 
Nefsinle savaş; seni eli boş, müflis yapmasın .  
Kullara derecelerine göre ışık verilecek o günde, 
Aydınlanacağın bir ışık-nur edin kendine. 
O köprü kapkaranlık, kişi onu ancak ve ancak. 
Sıkıntılarda yardımına yetişen nurla geçebilecek! 

·:· 705 

Evet, bu konuda anlatmak istediğimiz özetle, (karşı cinse) gereksiz bakışların 
belaların kaynağı olmasıdır. 

Boş konuşmaya gelince; bu da kula, hepsi şeytana ait bir çok şer kapısı açar. 
Boş konuşmayı bırakmak ise bu kapıların tümünü kapatır. Tek bir kelimenin 
çıkardığı nice savaşlar vardır. Nitekim RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- Muaz'a 
-radıyallahu anh-: "İnsanları burunları üzeri Cehenneme dillerinin biçtiklerinden 
başka ne yuvarlar ki?" demiştir1252 . Tirmizl'nin rivayet ettiğine göre ensardan 
biri vefat etti. Sahabilerden kimisi "Ona müjdeler olsun!" dedi. Bunun üzerine 
RasCılullah -sallallahu aleyhi vesellem- "Nereden biliyorsun? Kim bilir belki de kendi
sini ilgilendirmeyen şeylerde konuşmuş veya malını eksiltmeyecek şeylerde cim
rilik yapmıştır?" buyurdu 1253 . 

Günahların çoğunu boş konuşma ve bakış doğurur. Bu ikisi şeytanın en 
geniş giriş yerleridir. Çünkü bunların azaları bıkıp usanmazlar. Yeme şehveti fark-

1252 Sahihtir. Tirmizl, İman, (2/ 327); İbn Mace, Fiten, (2/ 358) . Ayrıca bkz: el-İrva (Hadis no: 
413 ) .  

1253 Tirmizl, Zühd'de (4/ 483) rivayet etmiş ve "gariptir" , yani zayıftır, demiştir. 
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lıdır; mide dolduğunda ona karşı istek kalmaz. Ama göz ile dil, bırakılsalar, bak
ma ve konuşmada hiç gevşemezler. Dolayısıyla bunların cinayetlerin çapı geniş, 
çeşidi çok ve felaketi büyüktür. 

Selef-i salihin lüzumsuz bakışa ve boş konuşmaya karşı uyarırlardı. "Uzun 
süreli hapse dilden daha ihtiyacı olan bir şey yoktur." derlerdi .  

Fazla yemeğe gelince; bu da bir çok şerre yol açar. Çünkü çok yemek azaları 
günah işlemek için harekete geçirirken ibadetlere karşı da tembelleştirir. Bu iki 
şey ise şer olarak yeter. Tokluk ve fazla yemek nice günahlara sebep olmuş, nice 
ibadetleri engellemiştir. Dolayısıyla kim midesinin şerrinden korunursa büyük 
bir şerden korunmuş olur. Şeytan insan üzerinde en çok midesini yemekle dol
durduğunda hakimiyet kurar. Nitekim bu bazı hadislerde gelmiştir. Rasulullah 
-sallallahu aleyhi vesellem- :  "Şeytanın yollarını oruçla daraltın." Buyurmuştur. Yine: 
"Ademoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır." Buyurmuştur1254. 

Mideyi yemekle doldurmanın hiçbir zararı olmasa, Allah'tan (c.c) gafil ol
maya yol açması yeter. Kalp Allah'ı (c.c) zikirden bir an gafil olduğunda şeytan 
saldırıya geçerek ona boş ümitler verir, iştah ve şehvetini kabartır, gözünü dört 
bir yana çevirerek her bir şeyi arzulamasını sağlar. Çünkü nefis doyduğunda 
şehvet ve zevk kapılarında gezinip dolaşır. Acıktığında ise sükunete erer, huzur 
bulur ve azgınlığı gider. 

İnsanlara gereksiz yere katışmak ise her türlü şer getiren amansız bir hastalık
tır. Bu nice nimetleri götürmüş, nice düşmanlık tohumlan atmış ve kalbe,  yalçın 
dağlar yıkılsa bile kalacak nice kin ağaçları dikmiştir. Dolayısıyla insanlara karışıp 
katışma dünya ve ahirette hüsranlıktır. Kulun bundan sadece ihtiyaç miktarı al
ması gerekir. 

İnsanlar bunda dört kısımdır. Bu kısımları karıştırıp birbirinden ayırt etmezse 
kişiye şer ve kötülük bulaşır. 

Birinci kısım: Kendileriyle ilişki içinde olmak günlük alınan zaruri gıdalar 
mesabesindeki kimseler. İşini görür görmez onlardan ayrılır, sonra ihtiyaç duydu
ğunda tekrar görüşür ve bu şekilde devam edersin. Bunlar yakuttan daha değer
lidirler. Allah' ı  (c.c) ve emirlerini, düşmanının tuzaklarını, kalplerin hastalıklarını 
ve ilaçlarını bilen, Allah (c.c) , kitabı, peygamberi ve kullarından taraf olan ve 
bunun için çalışan kimselerdirler. Bu tür insanlara karışıp katışmak son derece 
karlı ve faydalıdır. 

İkinci kısım: Kendileriyle karışıp katışmak ilaç gibi olan kimseler. Onlara 
hastalandığında ihtiyaç duyulur. Sağlıklı olduğun sürece onlarla birlikte olman 
gerekmez. Bunlar hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğun ticaret, sosyal mü
nasebetler, istişare, tedavi ve benzeri işlerde ilişki içinde olman gereken kişiler-

1254 Tirmizi (2381 ) ;  İbnu Mace (3349) . 
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dir. İşini gördükten sonra bu kimselere karışıp katışmaya devam edersen ilişkin, 
üçüncü kısım hastalık türü ilişkiye dönüşür. 

Üçüncü kısım: Karışıp katışmanın farklı derece, tür, kuwet ve zayıflıkta has
talıklara yol açtığı kimseler. 

Bunların kimisi, karışıp katışması amansız dert ve müzmin hastalık gibi olan
lardır. Bunlar dini veya dünyevi hiçbir fayda vermedikleri gibi, kişinin dinine 
veya dünyasına veyahut her ikisine zarar verirler. Bu kimseyle irtibata geçer ve 
sıkı diyalog içinde olursan, bu senin için korkunç bir ölümcül hastalık olur. 

Kimisiyle muamele etmek diş ağrısı gibidir. Vuruşu şiddetli olur, ancak seni 
bıraktığında ağrın diner. 

Kimisiyle muamele etmek kişide ruhsal yangına yol açar. Bu, çirkin düşünceli 
ve seme kimsedir. Bu kişi güzel konuşamaz ki sana fayda versin, güzel dinlemez 
ki senden istifade etsin. Kendi değerini bilmez ki hak ettiği yere koysun .  Bilakis 
konuştuğunda sözü işitenlerin kalplerine inen sopa gibi iner. Üstelik kendi konuş
masından çok hoşlanır ve bundan keyif duyar. Her konuştuğunda dilinden ko
nuşur. Kendisini ortama hoş koku yayan misk zanneder. Sustuğunda taşınama
yacak ve yerde yuvarlatılamayacak kadar büyük yarım değirmen taşından daha 
ağır olur. İmam Şafii' den nakledildiğine göre o şöyle demiştir: "Ne zaman bir 
tarafıma seme birisi oturduysa o tarafı diğer taraftan daha alçalmış gördüm! ." 

Bir gün hocamızın yanında bu tür bir adam gördüm. Hoca onu taşıyordu. 
Taşıyamayacak kadar bitkin düşünce bana dönerek şöyle dedi : "Semeyle oturup 
kalkmak ruh için ateşli hastalıktır" dedi. Sonra ekledi: "Ancak ruhlarımız ateşe 
alıştırıldığından bu onlar için olağan bir şey haline gelmiştir. " Veya benzer bir şey 
söyledi. 

Özetle; Ruhu hasta eden zıt mizaçlı biriyle muamele kişiler için geçici ve 
zorunlu bir durumdur. Dünyanın kulun başına sardığı belalardan biri bu türden 
birine müptela olması, onunla sınanmasıdır. Onunla muamele etmek ve içli dışlı 
olmak zorundadır. Artık, Allah (c.c) ona bir kurtuluş ve çıkış yolu verene kadar 
ilişkisini iyilik üzere sürdürsün. 

Dördüncü kısım: Kendileriyle muamele tam bir felaket olan kişiler. Bunlara 
karışıp katışmak zehir içmek gibidir. Yiyen kişi kendisini bundan kurtaracak bir 
ilaca rastlarsa ne ala. Yoksa, Allah ona rahmet eylesin! Allah sayılarını artırma
sın, bunlardan insanlar arasında ne kadar çok vardır. Bunlar bid'at ve dalalet 
ehli, Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in sünnetinden alıkoyan, sünnetinden 
başka şeylere çağıran kimselerdir. Allah (c.c) yolundan alıkoyan, onu eğri hale 
getirmeye çalışan; bid'ati sünnet, sünneti bid'at, iyiyi kötü, kötüyü iyi yapmaya 
çalışan kimselerdir. 
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Aralarında iken tevhide ağırlık versen :  veliler ve salihler yönünü eksik bırak
tın , derler. 

Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem-' in sünnetine uymaktan çokça bahsetsen, 
"Tabi olunan imamlar yok sayıldı" derler. Allah' ı  (c .c )  O'nun ve Peygamberinin 
-sallallahu aleyhi vesellem- anlattığı gibi, aşırıya kaçmadan ve hiçbir şeyi de eksiltme
den anlatsan ve vasıflandırsan, "sen teşbihçilerdensin (Allah' ı  mahlukata benze
tenlerden)" derler. 

Allah (c.c) ve Resul' ünün -sallallahu aleyhi vesellem- emirlerini emredip yasakla
dıkları münkerlerden nehyetsen, "sen fitnecisin" derler. 

Sünnete uyup ona aykırı düşen şeyleri terk ettiğinde, "sen bid'at ehli ve 
sapık kimselerdensin" derler. Onları bulundukları hal üzere, dünya denen leş ile 
baş başa bıraktığında "Sen cin çarpmışlardansın" derler. 

Bulunduğun ortam ve halden çıkıp onlara uyarsan sen Allah (c .c) katında 
hüsrana uğrayanlardan, onlar açısından da münafıklardan olursun. 

En akıllıcası Allah (c.c) ve Resul'ünün -sallallahu aleyhi vesellem- rızasını bunları 
öfkelendirmede aramandır. Bunları tenkit edip azarlamak ve bunlara verecekleri 
cevapları beklemekle meşgul olmamalı, yermelerine ve nefretlerine aldırış etme
melisin . Zira, şairin söylediği gibi , bu kamilliğin ta kendisidir. 

Bayağı birinin beni yergisini duyduğunda, 
Bil ki bu benim iyi biri olduğumun belgesidir. 
Başka biri şöyle der: 
Beş para etmezlerce sevilmeyişim. 
Kendime sevgimi artırdı .  

Her kim tüm insanlığın asıl felaketi olan bu dört gedikte nöbet tutarsa-ki 
bunlar gereksiz yere bakmak, boş konuşmak, çok yemek ve insanlarla içli dışlı 
olmaktır- ve daha önce zikrettiğimiz şeytandan koruyucu dokuz sebebe tutunur
sa, başarıdan büyük bir nasip almış, kendisine Cehennem kapılarını kapayıp 
rahmet kapılarını açmış olur ve içi ve dışı rahmetle dolar. Ölüm esnasında da 
bu ilacın güzel sonucunu büyük ihtimalle görecektir. Öldüğünde takva sahipleri, 
sabah olduğunda ise asiller övülür. 

Başarıya ulaştıran yalnız Allah'tır. Ondan başka hiçbir rab, ondan gayri hiç
bir ilah yoktur. 




